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Indledning 
”Realitetens konflikt” beskrives bl.a. som det moderne samfunds kon-
flikt med sine forudsætninger, lige som den del af titlen (realitetens 
konflikt) henviser til en banal konstatering af, at realiteten indeholder 
sin(e) konflikt(er). Den anden del af bogens titel sigter til den kon-
struktion af realiteten, der lever ved og som kan forklares med kon-
flikten, ”konfliktens realitet”.  
 
”Realitetens konflikt” forsvinder ikke med den form for social kon-
struktion af realiteten, der lever ved konflikten - ”konfliktens realitet”. 
I forsøget på at fortrænge opmærksomheden fra den alt for påtræn-
gende ”realitetens konflikt” flygter mennesket ind i de ideologiske 
konflikter. De små kunstige konflikter og problemer bliver på den 
måde sat ind i forsøget på at fortrænge opmærksomheden fra de store, 
som altså ikke bliver mindre eller mindre forpligtende med forsøgene 
på at opfinde og løse de små! 
 
De klassiske filosofiske spørgsmål om væren, sandhed og realitet 
trænger sig på i relation til problemstillingen: Hvad er realiteten og 
sandheden i det hele? Hvordan spiller spørgsmålet om væren og fikti-
onerne om det værende ind bag om ryggen i det sociales og psykiskes 
udlægninger af sig selv og verden? 
 
Undersøgelsen behøver ikke et ideologisk fundament eller en postule-
ret værdifiktion at manifestere sig på baggrund af. Den falder for nog-
le som både kyniske og provokerende iagttagelser. Der fokuseres på 
funktionalitet. Konklusionen af undersøgelsen munder ud en kritik, 
der allerede er mere eller mindre kendt, som det ”man” ikke vil ken-
des ved. Den går på det, at samfundet truer med at smadre sine egne 
forudsætninger i forlængelse af bestræbelserne på at opnå succes.   
 
Man orienterer sig f.eks. ”som om” markedet har ret, og overlader det 
til markedet for salgbare budskaber (folkeopinionen, demokratiet og 
det økonomiske marked) at afgøre om markedet har ret. ”Se selv”, 
siger man, ”budskabet om at markedet ikke har ret, kan ikke sælges, 
ergo er det løgn”! 
 
Det videnskabelige bevis på, at markedet ikke har ret, tenderer således 
mod at gå under for markedet. På samme måde går det med resten af 
det moderne samfunds forudsætninger, fordi markedet hverken kan 
”sætte pris” (det eneste det forstår er pengeværdien) på kritikken af 
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sig selv eller reducere sine egne mulighedsbetingelser til et spørgsmål 
om pris. Markedet blokerer som et realitetsprincip blandt andre for 
den mere kognitivt funktionelle form for social og individuel indsigt i 
realitetens konflikt. De sociale konflikters realitet træder i stedet. 
 
Selv om nogle afsnit fokuserer eksplicit på Luhmanns systemteori, så 
er bogen ikke skrevet for at formidle hans teori. Den er et filosofisk 
forsøg på at leve op til kravet om at være tro mod troløsheden, dvs. 
være kritisk. Kritikken fremføres ikke for kritikkens skyld. Luhmann 
skal heller ikke kritiseres for det, som han ikke har gjort; f.eks. det, at 
han ikke har bragt ret mange proportioner med ind i sin teori. Det er 
ikke kun en kritik af teorien, at påstå, at den ville virke bedre, hvis der 
var proportioner i den. 
 
Titlen til bogen er inspireret af Niklas Luhmanns ”Realität der Mas-
senmedien” fra 1996, hvor der optræder et kapitel med overskriften 
”Die Konstruktion der Realität” og det andet med overskriften ”Die 
Realität der konstruktion”. Min bog er ellers ikke inspireret specielt 
meget af netop dette værk fra 1996. Kritikken af medierne formuleres 
anderledes her i min bog. 
 
Selve konstruktivismen behandles eksplicit som filosofi, lige som den 
står for noget af det metodiske i tilgangen til stoffet. For at forstå, 
hvad der sker i bogen, er det nødvendigt at holde sig for øje, at den 
sociale og den psykiske erfaring falder som realitet, som konstruktion, 
som konstruerende og konstrueret tilgang til realiteten. Det at kon-
struktionen er en realitet betyder ikke, at verden kun er en konstrukti-
on: Det at verden kun er tilgængelig for erfaringen på erfaringens be-
tingelser, det betyder ikke, at verden ikke findes uden for erfaringen! 
Det sociale og det psykiske betragtes som kognitive systemer, betin-
gede af sine forudsætninger og sin succes med at udgrænse sig og vir-
ke på baggrund af en omverden af forudsætninger. 
 
Der er ikke en side i bogen, som ikke i en eller anden grad først og 
fremmest handler om det at bore sig ind i erfaringen, for at se den, for 
at se hvordan realiteten lever ved den, eller for at se erfaringen som 
realitet. Den handler om den opmærksomhed, der lever ved og som 
nærmest med nødvendighed forsvinder i sin genstand for opmærk-
somhed. Bogens beskrivelse virker først, når læseren faktisk begynder 
at se det lys, som det moderne samfund og dets individer sætter alt i. 
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I øvrigt er indholdet kontroversielt på en måde, som især de professi-
onelle medarbejdere i diverse kommunikationsmedier ville kunne 
mærke på sig selv, hvis de da ellers nogen sinde lod det komme til sig. 
Aversionerne mod indholdet skyldes det, som bogen vender sig imod. 
Kritikerne af indholdet har klart nok ret i at budskabet ikke er popu-
lært. Men budskabet om, at de kommercielle succeskriterier, som man 
dyrker, er den direkte vej mod helvede, det sælger faktisk ganske godt 
i de ucensurerede elektroniske fora. Spørgsmålet er, om man vil vide 
af det, der hvor man er dømt til at leve af at sælge budskabet? 
 

Et indledende essay: 
 

Den lille blåøjede planet, ”Planet Melancholia” og andre tvivl-
somme slutninger 

”Melancholia1” er en anden end vores, og melankolien åbner ifølge eksistentia-
lismens to store fædre, Martin Heidegger og Søren Kierkegaard,  ikke for tilvæ-

relsens grundvilkår 
 

Den lille blå planet indeholder sine forudsætninger for og grunde til at 
bekymre sig. Set ude fra er det lille blå øje det perfekte symbol på det 
eksistentielle engagement i tilværelsen såvel som for vort lille fælles-
skabs skrøbelighed.  
 
Er de for resten klar over, at vi bevæger os med næsten 30 km i se-
kundet om solen, og at det, at vi ikke kan tænke hinandens tanker, er 
selve forudsætningen for, at vi overhovedet kan tale sammen? Hvis vi 
stod alvidende og transparente over for hinanden, så kunne vi ikke 
kommunikere. 
 
Med opfindelsen af kikkerten opdagede vi jordens mere præcise be-
vægelse. De velkendte fænomener som vejrets omskiftelighed blev sat 
ind i en ny forklaring, som kikkerten var med til at cementere. Uden 
den videnskabelige forklaring på jordens bane og bevæggrunde ville 
det have været umuligt at forklare de velkende årstidsskift og skrive 
os ind i universets tid, sådan som vi gør i dag. 
 
Forventningerne til fremtiden formes af den fortid, der i form af hu-
kommelsen er med til at bestemme, hvad der huskes af dagens påmin-
delser. Det sker i grænsefeltet mellem opfindelse, opdagelse og gen-
                                                 
1 Titlen på en film af Lars Von Trier, 2011. 
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opdagelse. Fortiden er til stede som den skrøbelige og tilfældige erin-
dring, der åbner blikket for en verden af genkendelser, opdagelser og 
opfindelser. 
 
Universets blik for sig selv tilhører den blå planet med dens korte hu-
kommelse. Om resten af universet henligger i blindhed for sig selv, 
det afhænger af om universet er åbent for sig selv andre steder end 
her. Som udgangspunkt er vor erfaring enestående, uanset om der er 
liv andre steder. 
 
Vi har ingen fælles bevidsthed, selv om billedet af den blå planet 
symboliserer det kollektive skæbnefællesskab, jordens skrøbelighed. 
Vi kan ikke tænke hinandens tanker, føle hinandens følelser, og netop 
derfor giver det mening at meddele sig med referencer til de indre til-
stande såvel som det ydre. Det sociale er denne kommunikation, der 
gør det muligt at tale om alt. 
 
Mørket lever ved lyset. Den enkeltes unikke mentale nærvær (seman-
tiske lys) er kun tilgængeligt for sig selv. Denne lukkethed er det eksi-
stentielle grundlag for oplevelsen af alt andet, dvs. forudsætningen for 
det at være kognitivt åben. Søren Kierkegaard fandt dybden i sin filo-
sofi i dette eksistentielle grundvilkår, der bliver stående i sig selv, 
uanset hvor meget han så skrev det ind i sit kristne univers. 
 
Det, der bærer det forpligtende i eksistensfilosofien, virker som en 
slags konfrontation. Det handler om mødet med selve mulighedsbe-
tingelsen i det ”at være”, forudsætningen for at ”noget” overhovedet 
bliver synligt for sig selv og får mening. Det handler om forudsætnin-
gen for det at kunne frygte noget bestemt, f.eks. mødet med en frem-
med planet. Angsten er genstandsløs konfrontation med det ”at være”. 
 
Refleksionen over ”denne oprindelighed” forflygtiger den let. I re-
fleksionen synker den reflekterede oprindelighed ned til ”et 
(u)begrundet krav” om oprindelighed, frem for bare ”at være” sit eget 
konkrete udgangspunkt. I den teoretiske refleksion bliver den til gen-
standen for opmærksomhed, frem for opmærksomheden selv, dvs. til 
”noget andet”, ”lige som” alt andet. 
 
Når udtrykket ”fortænkt” anvendes med reference til eksistensfiloso-
fiens fremhævelse af det ”at være”, så sker det på baggrund af en må-
de ”at være” på, sådan som der er så mange andre måder at være på. 
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Og det gør sandelig en forskel, hvordan der fokuseres på det ”at væ-
re”.  
 
Omsluttet af en varm snedrive i en bøgeskov under åben himmel med 
stjernerne glitrende over sig er det let at se, hvor tilfældigt det er, at 
man er her, lige nøjagtigt sådan halvfuld søvnig og på vej hjem fra 
festen. Livet i dets mangfoldighed er ikke med nødvendighed, og sta-
tistisk set er det svært at redegøre for sandsynligheden for det, at vi 
overhovedet er her. Hvis atmosfæren fortættes til væske, vil den kun 
nå få meter over hovedet, sådan som man ligger her og kikker ud gen-
nem den. Bøgetræerne rager ca. 30 meter op imod himlen. Biosfæren 
er tynd. Her ånder, æder, skider, sover, skændes og elsker snart 7 mil-
liarder mennesker, opslugt af hverdagen, som de skriver ind i deres 
egne store fortællinger. De store fortællinger af religiøs og ideologisk 
art handler om, at livet er, som det er, med nødvendighed, hvor evolu-
tionsteorien og termodynamikken siger noget andet. 
 
Menneskets foretrukne fortælling vil gerne forklare alt ud fra det, der 
ikke kan være anderledes, og kommer derfor til at handle om Gud 
skaberen den almægtige, der gør, at vi også må være her med nødven-
dighed. Det virker så betryggende, og vi varmer os ved disse forkla-
ringer, lige som jeg finder varme i snedriven. 
 
Motivet i de store fortællinger er skrøbeligheden, behovet for at over-
vinde usikkerheden på fremtiden. Ideologierne og religionerne bygger 
deres værensforklaringer op om det absolutte, essensen og hele det 
kosmologiske essenshierarki. Men i evolutionsteoriens og termody-
namikkens perspektiv er det lettere at forklare de store fortællinger 
som en psykisk social konstruktion, end det er at sandsynliggøre Guds 
eksistens. 
 
Konstruktivismen beskyldes for at ville reducere realiteten til en kon-
struktion. Dens budskab er godt nok, at konstruktionen er en realitet, 
at realiteten indeholder sine konstruktioner, og at de gør det muligt for 
realiteten at se sig selv, stå i forhold til sig selv, sanse sig, tænke sig. 
Konstruktivismen er alt for tilfældig og essensforladt for de troende, 
ideologerne og alle de andre med ret til at have sin mening. Og de har 
helt ret i, at konstruktivismen ikke tager udgangspunkt i det, der ikke 
kan være anderledes. Men det principielle budskab om, at erfaringen 
er betinget af sine mulighedsbetingelser, det svarer ikke til, at verden 
kun er en konstruktion. 
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Erfaringen er der. Det er ikke det samme, som at den er der med nød-
vendighed. Den kunne måske have været så meget andet. Det betyder 
heller ikke, at alt flyder eller er mindre vigtigt. 
 
Det er på ingen måde ligegyldigt, hvilke forudsætninger der virker 
bag om ryggen på os, når vi tror, at det er den skinbarlige virkelighed, 
der tårner sig op for os i vore erfaringer. Erfaringens mulighedsbetin-
gelser er i sandhed del af verden, og de er med til at bestemme, hvor-
dan verden åbner sig for sig selv. Erfaringens mulighedsbetingelser er 
en vigtig del af livets realitet. 
 
Vi vil gerne skelne mellem opfindelser og opdagelser. Hvad finder vi 
selv på og hvad afslører vi med vore opfindelser? Dybest set kan vi 
ikke sammenligne verden med vor erfaring af den. Vi har nemlig kun 
erfaringer at sammenligne vore erfaringer med. Det er så et held, at 
erfaringerne ikke falder uden for verden. Gjorde de det, så ville den 
falde fra hinanden med enhver af dem. Verden går ikke i stykker med 
erfaringen, der lukker sig om sig selv. Vi kan muligvis ikke tænke 
hinandens tanker, men tankens realitet er stadig en del af realitetens 
tanker, lige som konfliktens realitet er en del af realitetens konflikt. 
  
Distinktionen mellem godt og ondt er en meget udbredt opfindelse. 
Den findes også i ”de ondes” selvforståelse. De er mindst lige så 
overbevidst om deres godhed, som vi er om deres ondskab. Distinkti-
onen mellem de gode og de onde er krumtappen i konfliktens realitet. 
Kynikeren Lars Von Trier er klar over det, når han strør grus i kon-
fliktens maskinrum med en anbefaling af at tage det gode med det on-
de såvel som det onde med det gode. 
 
Konflikten mellem parterne, der stiller sig på det godes side i deres 
kamp mod det onde, den er på ingen måde nogen opfindelse, selv om 
parternes oplevelse af hinanden ikke svarer til noget. Konflikten har 
sin realitet, sin egen dynamik, der kan beskrives, lige som det kan be-
skrives videnskabeligt, at den ikke forsvinder med fredsforskningens 
sande beskrivelser af den. 
 
I Søren Kierkegaards lille fædreland er vi stolte af, at den store verden 
finder ham interessant, men især holder vi fast i retten til at hæve os 
over det, som vi ikke forstår.  I Danmark har vi hverken brug for eks-
perter, filosoffer eller smagsdommere. Vi er bare gode og forsvarer 
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højtideligt vor ytringsfrihed med retten til at gemme sig i det demo-
kratiske flertal. 
 
Således er vi glade for konfliktens realitet, som den viser sig i vor he-
roiske kamp for ytringsfriheden. Vi provokerer lystigt med det formål 
at demonstrere vor ret til at ytre sig frit. Og uden muslimerne, de 
fremmede og fattige, var vi ikke os selv. 
  
Det ”at være” handler bl.a. om, at måden at være åben for verden på 
gør en forskel. De mange historier om menneskenes og deres guders 
storhed er sat i fællesskabet. Således er vi kristne og de fremmede er 
intolerante. 
 
Den usikkerhed, der melder sig i eksistensens konfrontation med sin 
egen skrøbelighed, fortrænges i den sociale individualismes tilbedelse 
af f.eks. BNP´et og de borgerlige rettigheder til at sætte det gode i 
kampen mod det onde. Men i øjeblikket er vi som art stort set kun tru-
et af egne opfindelser. 
 
Realitetens konflikt handler om, at vi er for mange, for fattige, for ri-
ge, at vi forbruger vore jordiske mulighedsbetingelser i vor kamp for 
succes. Realitetens konflikt står i kontrast til vore egne opfindelser, 
konfliktens realitet, og kan desværre ikke vindes med eller erstattes af 
den mere tilfældige konflikts realitet, f.eks. i kampen for ytringsfri-
hed, sådan som de religiøse og ideologerne tror. 
  
Kierkegaard så et billede på verdens undergang i en teaterbrand. Bud-
skabet – fra scenen om at nu måtte folk se at komme ud, fordi der var 
brand i teateret (budskabet om global opvarmning, overbefolkning, 
mangel på ressourcer, forsvindende biodiversitet m.m. vælter i dag ud 
over rampen forvekslet med underholdning eller i pseudovidenskabe-
lige udgaver af ”Verdens sande tilstand” sådan a la Bjørnen Lomberg) 
– det blev modtaget med almindeligt bifald. Kollektivet af privilege-
rede borgere gemte sig i teatermørket, tilbagelænede, fast i den 
kollektive overbevisning om at de var her med nødvendighed, at der 
var for meget at tabe og intet at vinde ved at ændre adfærd på 
baggrund af en personlig stillingtagen. Man blev siddende på sin pind 
ind til kulilten og de andre giftige dampe slukkede for de små indivi-
duelle lys i mørket.  
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Kierkegaard, ”den intellektuelle skid”, hånede sin samtids kamp for 
ytringsfrihed. For hvad nyttede det, at folk havde ytringsfrihed, når 
deres ytringer kun afslørede, at folket ikke brugte sin tænkefrihed! 
 
Kineserne har fået deres oversættelse af vor store danske filosof. Der 
er truffet en central kinesisk beslutning om at give kineserne mulighed 
for at forholde sig til ”selve den vestlige form for individualisme”. 
Hvis de læser Kierkegaards individualisme som en ”isme” blandt an-
dre, så kommer de ikke på den måde til at forstå hans budskab om 
forudsætningen for bekymringen, det der kan få os til at løbe skrigen-
de ud af teateret, tage ansvaret for fællesskabet på sig, frem for at 
gemme sig i det, bag ”de mange” i det brændende teater. Det gør dan-
skerne heller ikke, hvis de bare gemmer sig i mængden af ”misforstå-
ede demokrater”. 
 
Jeg rejser mig af snedriven, ryster mig lidt, mens jeg leger med en 
oversættelse af Triers ordsprog: ”Kan det anbefales at tage fællesska-
bet med individualismen og individualismen med fællesskabet”? Det 
giver ikke rigtigt mening, men jeg glæder mig til at se filmen, ”Me-
lancholia”.  
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Konfliktens realitet 
 
Kapitlet handler om den realitet, der konstrueres i og af konflikten. 
Konflikten konstruerer sin egen realitet, konfliktens realitet, lige som 
realiteten indeholder sine konflikter. 
 
I social praksis kan modsigelsen, modsatrettede interesser, antago-
nisme, udvikle sig til konflikt2. Det sker f.eks. når et orienteringsmøn-
ster, fjendebilledet, begynder at gentage sig på begge sider af en dis-
tinktion, i kraft af hvilken to parter identificerer hinanden som deres 
modsætning, modstander og fjende. Konflikten bygger sit eget univers 
af betydninger og mening op, dvs. sin egen symbolik3. Det handler 
om hvordan et semantisk univers kommer til verden. 

                                                 
2 Niklas Luhmann Kap. 9 „Soziale Systeme“ (SS) 
3 Symbolet adskiller sig fra tegnet. Et tegn viser sig  måske nok med betydning, dvs. det betyder 
noget, men det gør det ikke ”i sig selv”. Der er ikke noget magisk i et tegn, det får så at sige sin 
mening i kraft af fortolkeren, en kognitiv praksis. Semiotikeren Jesper Hoffmeier (har skrevet en 
række bøger på dansk, bl.a. ”En snegl på vejen”) glemmer nu og da sig selv som forudsætningen 
for tegnets betydning. F.eks. når han fortolker verden som et semiotisk system,  ser han verden, 
”som om” verden i sig selv var tegn. Men uden iagttageren, semiotikeren Jesper Hoffmeier f.eks., 
distinktionen mellem tegn og betydning, den performative praksis, selve den semantiske grunddis-
tinktion, tegnets form, så havde tegnet ikke nogen mening. Tegnets betydning er funderet i ”tilvæ-
ret”, i den kognitive praksis, i en  konkret semantisk struktureret proces. Det kan siges og antydes 
på mange måder med hjælp fra f.eks. Luhmann, Heidegger og Spencer Brown. 
Symbolet kan modsat tegnet opfattes som noget magisk. På side 257 i Die Wirtschaft der 
Gesellscahft (DWdG) skriver Luhmann, hvad han gentager mange gange senere, at ”Symbole 
fügen Getrenntes zur Einheit zusammen, …” . Han fremstiller her det performative i symbolet, det 
sammenholdende, som han ser i selve de symbolsk generelliserede kommunikationsmediers funk-
tion. Kap. 7 i ”DWdG”  med overskriften: ”Geld als Kommunikationsmedium: Über symbolische 
und diabolische Generalisierungen”  udvikles distinktionen mellem den symbolik, der tilbyder sig 
som den sammenholdende kode, nøgle, til forståelse for en semantik, der knytter sig specielt til 
det økonomiske system, og som er med til at sandsynliggøre den meget specialiserede og funkti-
onsorienterede kommunikation, som ”pengeøkonomien” faktisk er. På samme måde er der koder 
og nøgler, der virker konstituerende for den funktionsorienterede meningsmæssighed, der knytter 
sig til de andre moderne funktionssystemer. 
Tegnets funktion lever ved formen, tegnets form. Tegnet kan også betegne sig selv; tegnet ”tegn”, 
betegner tegnet, dvs. det har sin egen form, lige som det optræder i sin egen form, som betegnet 
(selvreferencen, referencens funktion, mister sin entydighed, bliver paradoksal, hvorfor den er 
forsøgt bortcensureret fra det formelles domæne). 
Når Luhmann tager det magiske moment frem og påpeger det som ”en oprindelig betydning” af 
symbol, så sker det for at overføre det samme ”magiske” moment til det ”symbolsk generaliseren-
de” i kommunikationsmedierne. Det kan forekomme som en lidt for hurtig genvej til det, han er 
ude efter, nemlig det performative moment, der knytter sig til pengene f.eks., til den klart nok 
selvbekræftende form for meningsfuldhed, der lever ved pengene og alle de overvejelser der nu 
knytter sig til spørgsmålet om prisen, om den er værd at betale eller ej osv. Her i bogen tages det 
dog for givet, at der er en sådan form for meningsunivers, der manifesterer sig og lever ved de 
forskellige funktionssystemer, hvor de formår at realisere sig, dvs. forskellige former symbolik, 
der for så vidt er inkommensurable i forhold til andre. Der er klart nok tale om, at en lang række 
betydninger og former for mening netop kvalificeres ved sin egen symbolik. Således udvikler og 
lever konflikten ved sin egen symbolik på en måde, som Luhmann ikke har beskrevet. Når jeg gør 
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Konflikten kan komme til at fylde så meget i parternes tilværelse, at 
fjenden indgår som forudsætning for f.eks. den individuelt personlige 
og nationale selvforståelse4. Det sociale system, konflikten, dominerer 
herefter parterne i en grad, så det kan være svært at melde sig ud igen. 
De involverede bekræfter og holder hinanden fast i deres respektive 
opfattelse af, at det, der skader modparten, er til egen fordel, på en 
måde som gør det svært for dem at se både modparten og sig selv uaf-
hængigt af konflikten. 
 
Konflikten kan være et kortvarigt raseri. Men den kan også etablere 
sig som den altomfattende kosmologiske forklaring med egen iboende 
antagonisme, der så at sige genererer både selvforståelsen og frem-
medforståelsen i en hel kultur5. 
 
Konflikten med dens iboende symbolik, dens antagonistiske oriente-
ringsmønster, har været afgørende del af kulturens semantiske grund-
struktur op gennem generationer. 
 
Konflikten føder og opretholder sig selv. Den har sin egen inerti, dvs. 
som en kæde af begivenheder kan konflikten skrives ind i sit eget for-
løb6, hvor ethvert træk systematisk mødes med modtræk eller for-
holdsregler. Der er tale om et socialt system, der opretholder sig selv, 
som dominerer og definerer parternes relation til hinanden, og som 
derfor bliver en vital del af parternes forståelse for sig selv og alt an-
det7. 

                                                                                                                                     
det her i kapitlet, så er det primært med udgangspunkt i det sted i Luhmanns forfatterskab, som jeg 
har henvist til her.  
4 Vi taler om psykisk og social identitet, som den lever ved psykens iagttagelse og den sociale 
selvbeskrivelse. Modsat den substantiverende iagttagelse, så ses bevidsthed/psyken og den sociale 
kommunikation som det bærende bag de former for identitet, der her lever som billedet på/den 
identificerede selvforståelse, identitet. Psyken og den sociale praksis ses her i bogen som det bæ-
rende i forhold til identiteten, det identificerede billede på personlig og national identitet f.eks. 
5 Tænk på de store religioner, i hvis navn de troende sætter sig selv som de gode og alle andre som 
onde. Kosmologien tages op senere, og det antydes, at troen på fornuften og den herredømmefri 
diskurs er af samme familie. Eksemplerne tjener som inspiration, og min påstand er, at man skal 
være mere end almindeligt tonedøv,  for ikke at se det antagonistiske i de store kosmologier. Hi-
storisk set behøver man bare at se på, hvor mange der har måttet lade livet for de gode, der troede 
det muligt at realisere det himmelske på jorden eller tusindårsriget alene ved at udrydde det onde. 
6 Det ville være muligt at skrive et utal af bøger, der med udgangspunkt i Niklas Luhmanns 
systemteori beskriver konflikten som et selvorganiserende socialt system,  eksemplificeret i et utal 
af historiske begivenheder. Eksemplerne ville ikke bringe os nærmere det principielle i konfliktens 
semantik, de primitive distinktioner mellem fjende og ven, god og ond, os og dem! Konfliktens 
iboende dynamik er let at få øje på, hvis man gider. 
7 Det er således det sociale system, der her bærer individets selvforståelse, og ikke omvendt, selv 
om bevidstheden, psyken, eksistensen ikke kan reduceres til det sociale, men netop opretholder sig 
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Konflikten som social systemdannelse behøver ikke være markeret 
med fysiske, etniske eller nationale grænser for at kunne identificeres. 
Systemet genererer sin egen realitet. Fjenden antager form efter de 
slag, der bliver ham til del, dvs. alle som er omfattet af konfliktens 
realitet. Vennerne kender sig selv som fjendens fjende. 
 
Orienteringsmønstrene på begge sider af den semantiske forskel mel-
lem de stridende er symmetrisk antagonisme. 
 

Symmetrisk antagonisme 

 
Uden at det kan siges at parterne tænker hinandens tanker, så er par-
terne gensidigt konstituerende for hinandens orienteringsmønster, for 
så vidt som de tilsammen er del af socialsystemet, konflikt. Og selv 
om en af parterne skulle falde bort, så kan det etablerede oriente-
ringsmønster fortsætte med at generere fjendebilleder, indoptage nye 
medlemmer i systemets performativt selvbekræftende8 univers. 

                                                                                                                                     
og organiserer sig på sit eget niveau. Det sociale er med andre ord mere end delene, der indgår i 
det. Den analytiske metode vil pr. definition bortforklare det sociale i overensstemmelse med 
metodens indre tvang. Logikken, med dens deduktive orden og udgangspunkt i identitetsprincip-
pet, kan kun bortforklare det selvorganiserende, det autopoietiske, både som det findes på socialt 
plan, men også som det forefindes på det psykiske plan, dvs. i det sociales umiddelbare omverden 
på det psykiske plan, som er strukturelt koblet op på det sociale. Se senere i bogen, hvor den ana-
lytiske metode omtales. 
8 Performativ selvbekræftelse (et eks): Nu er der grænser for, hvor længe man kan opretholde den 
forestilling, at alle hver især kan have ret i, at alle andre er dummere end en selv. Evnen til at 
reducere alle andre til idioter tilfalder udpræget de trafikanter, der ud  fra sin overbevisning med 
rund hånd uddeler fuckfingeren til højre og venstre, hvorfor adrenalinniveauet  stiger i medtrafi-
kanternes blod, så de fuldstændigt mister orienteringsevnen. På den måde er dem, der gør mest 
brug af fingeren, performativt med til at bekræfte rigtigheden i sin overbevisning om, at medtrafi-
kanterne er ret dumme. Medtrafikanterne bliver nemlig dummere af at få fingeren. 
 Man kan se ligheden mellem dette trafikfænomen og et diskussionsforum. Der er altid nogen, 
som er hurtigst med fingeren. De får tit ret i at alle andre er nogle idioter, fordi de, med deres 
rimeligt simple forståelse for sine meddebattører, er i stand til at fremkalde den type reaktioner 
hos sine medmennesker, der bekræfter det billede, de allerede havde af dem for sit indre øje. Og 
de bringer samlet set debatniveauet derned, hvor de selv var som udgangspunkt. 
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En for dette sociale system karakteristisk form for antagonisme, sym-
bolik9, tager udgangspunkt i en mere eller mindre imaginær grænse 
mellem stridens parter, således at modparten har tilbøjelighed til at 
fremstå som ond, svag, nedrig, destruktiv, helt modsat selvforståelsen 
på begge sider af konfliktens konstituerende distinktion mellem ven 
og fjende. Symbolikken og distinktionerne er her konfliktens på begge 
sider, hvis begge sider altså er befolket, men parterne står med modsat 
fortegn på hver sin side af grænsen, hvor man identificerer sig selv 
som god, stærk, ædel, og modparten som ond, svag og ufin. Det er 
antagonismens symbolik. 
 
Sådanne antagonistiske positioner kan som socialsystemer være eks-
tremt stabile, lige som nogle af de vigtigste semantiske strukturer i det 
moderne samfund genfinder sine forstadier i fortidens konflikter, uden 
dog længere nødvendigvis eller pr. definition at gentage antagonis-
mens semantiske strukturer eller symbolik. 
 
Konfliktens autopoiesis 
Det er vigtigt at forstå, at konflikten som system skaber sin egen reali-
tet, at parterne, som indgår i konflikten, af systematiske grunde skader 
hinanden for på den måde at bekræfte både sig selv og hinanden i at 
modparten er destruktiv. I systemteoretisk forstand, er det udtryk for 
konfliktens autopoiesis. 
 
Konfliktens moral 
Konfliktsystemet skaber således sin egen distinktion mellem godt og 
ondt, dvs. det befolker distinktionens to sider med konfliktens parter. 
Systemet har sin egen moral, lige som moralen knytter sig til konflik-
ten. Hvad der er godt for den ene side er dårligt for den anden. 
 

                                                                                                                                     
Man kan sige meget om fuckfingeren. Den får tingene højere op end de ville have været, og læn-
gere ned end de burde være. Det er med den, lige som det er med kærligheden. Kærligheden har 
dog den fordel, at den gør livet værd at leve, hvilket fuckfingeren ikke gør. 
Fuckfingeren er den ultimativt performative ostensive definition i negativ retning.  Dens sociale 
liv er et glimrende eks. på konfliktsystemets selvorganiserende væsen, noget som ingen deduktiv 
identitets- eller substansfikseret analytisk eller kritisk rationel forklaring vil kunne komme på 
kognitiv højde med. 
9 Talen om det symbolske kontra det diabolske er inspireret af Luhmanns generelle systemteori. 
Sprogbruget, symbolsk kontra diabolsk, hentes specifikt ind fra to steder i hans forfatterskab; fra 
Kap. 7 i ”Die Wirtschaft der Gesellchaft” (DWdG),  s. 320 i ” Die Gesellschaft der Gesellschaft” 
og s.66-69 i ”Probleme der Form”. Men min beskrivelse af konflikten som udstyret med sin egen 
symbolik,  antagonismen som konfliktens symbolik, den er min egen. 
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Hævnen bygger på den smerte, der handler om at have det, lige som 
andre burde have haft det med sig selv. Den moralske indignation be-
høver på ingen måde at være ædel. Den er på sit eget plan lige så 
selvbekræftende, som den selvforståelse, der bærer det moderne sam-
fund. 
 

Indignationen, konfliktens motivation 
De moralske følelser kan ind i mellem være svære at skelne fra kon-
fliktens symbolik, antagonismens symbolik. Der er tale om stærke 
følelser, som i den grad er med til at forklare motivationen hos kon-
fliktens parter, og dermed konfliktens sejlivede karakter. Hævnen 
bygger på en slags omvendt empati, lige som moralens distinktion 
mellem godt og ondt semantisk og følelsesmæssigt er funderet i forar-
gelsen. Når først denne følelse for hinanden og identificeringen af 
hinanden som hinandens fjender er etableret, eller når den enes ulykke 
er blevet identificeret med forudsætningen for egen lykke, så er kon-
fliktens systembekræftende række af hændelser sat ind i sin egen fø-
dekæde. Fjendens anslag hævnes, og fjenden hævner gengældelsen. 
Både offerets logik10 og hævnens omvendte empati nærer konflikten.  
 
Mennesket har været parat til at smadre verden, der hvor overbevis-
ningen, om at have det med sig selv som resten af verden burde have 
haft det med sig selv, var stærk nok. Den moralske patos er af samme 
grund ikke nogen sikker vej mod verdens frelse. Da smerten i den en-
keltes moralske røv er sin egen målestok, så er der intet her, der ville 
kunne forhindre den enkelte i at ofre hele verden, hvis det var prisen 
for at slippe for smerten. Det var en af grundene til at Immanuel Kant 
måtte ty til fornuften, og det kategoriske imperativ i forsøget på at 
finde et mere ”konstruktivistisk” fundament for moralen. 
 

Semantisk lys 
Evnen til at se sig selv og den kognitive performance, som moralen 
lever ved, har glimtet11 ved sit fravær i de civiliseredes kamp for det 
gode. Det er fantastisk så blindt mennesket er for sin egen kognitive 
performance, når det sammenlignes med det, der fremstår på dens 
                                                 
10 Offerets logik handler om, at de tabte sønners død ikke må være forgæves. Den nuværende 
forsvarsminister har f.eks. argumenteret for, at Danmark ikke kan trække sig ud af Afghanistan 
nu. Det ville nemlig være et slag i ansigtet på de familier, der allerede har mistet deres sønner i 
krigen. Deres sønners død ville da have været meningsløs.  
11 ”Glimtet” og ikke ”glimret”, for at understrege det gentagende abrupte i historiens hændelses-
forløb. 
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baggrund, og som er så klart. Det, der bør undre, er, at man kan føle 
sig så alene med erfaringen af, hvor klart disse glimt afslører det bort-
brændte felt i den menneskelige kognitive performance, altså det felt, 
der skulle have afspejlet egen kognitiv performance for sig selv. 
Mennesket er alt overvejende blindt for den måde, som det ser på. 
 
Det semantiske lys er så fortabt i den genstandsmæssighed, der lever 
ved dette semantiske lys, at det fortrænger opmærksomheden fuld-
stændigt fra lyset selv, måden hvorpå genstandsmæssigheden overho-
vedet kommer til syne12. Konflikten lever således ved sin egen 
symbolik, der afstikker betingelserne for, hvad der har mening og for 
hvad der tager sig ud som realitet. Det perspektiv, der er determineret 
af konfliktens symbolik, genererer konfliktens realitet. For at se det 
må perspektivet være et andet end konfliktens13. 
 
Magthavernes syn for sig selv kan være lige så fraværende, som det 
var hos den videnskabsmand, der fandt på at sætte en sirene på den 
første a-bombe, der skulle kastes over menneskeheden. Videnskabs-
manden havde ikke blik for det sindssyge i det at fange japanernes 
opmærksomhed med lyden, for at de skulle se i den retning, hvor a-
bomben sprang for at få brændt deres øjne ud. Nu i dag forekommer 
det sindssygt nok, at man overhovedet kastede bomberne over Hiro-
shima og Nagasaki i 1945. Men der var jo krig, dvs. konflikten selv 
var realitetsprincippet bag den ondskab, der skabtes i de godes kamp 
mod det onde. 
  
Krigen14 er med sit eget semantiske lys i stand til at sætte sin helt egen 
genstandsmæssighed. Mennesket ser ikke lyset, ser ikke sin egen 
kognitive performance, når det er grebet af antagonismen, konfliktsy-
stemets selvbekræftende performance; det der lever ved lyset, som 
bestemmer, hvad der kan ses. Det er fremmed for sig selv. 
 
Distinktionen mellem det gode og det onde har sin forankring i kon-
flikten som socialsystem, hvor parterne orienterer sig mod sig selv og 
hinanden, ”som om” de selv var de gode og modparten de onde. 
                                                 
12 Konfliktstoffets realitet og det store dyr i åbenbaringen. Kunne monsteret se det monstrøse i sig 
selv, ville den virkelighed, der lever ved monsteret, have det sværere. 
13 vi taler om refleksion, om iagttagelser af 1. og 2. orden. Se senere i bogen. 
14 Von Clausewitz´s  berømte udtalelse, om at ”krigen ikke er andet end fortsættelsen af politik 
med andre midler”, antyder, at politik i det hele taget kan reduceres til konfliktens symbolik. Det 
virker alt for begrænsende, at orientere sig mod det politiske system på den måde. Hvis kritikken 
af magthaverne skulle gå på, at de orienterer sig alt for ideologisk og antagonistisk, så ville den på 
forhånd neutralisere sin gyldighed, hvis den byggede på at politik pr. definition er konflikt. 
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Realitetsprincip 
Konflikten etablerer sig ved sit eget realitetsprincip, der lever og be-
kræfter sig selv ved det sociale system med dets primitive semantiske 
struktur, dvs. distinktionen mellem godt og ondt. Hverken det gode 
eller det onde var foruden en form for kognitiv praksis, det oriente-
ringsmønster, der ligger i antagonismen, konfliktens symbolik, sit 
eget semantiske lys. 
 
Erfaringen, som lever ved konflikten, svarer ikke til noget, men det 
har parterne ikke tid til at reflektere over i kampens hede, og selv om 
de havde, så ville forståelsen for at begge parter er offer for konflik-
tens egen dynamik ikke nødvendigvis gøre nogen forskel for konflik-
tens videre forløb. 
 
Ønsket om at slutte fred med udgangspunkt i forståelsen for konflik-
tens autistiske form for patetisk og performativt selvbekræftende og 
destruktiv symbolik risikerer at blive neutraliseret til svaghed internt i 
systemet. 
 
De kristne, som lærte af deres frelser, at de skulle vende den anden 
kind til, fik således bare en til på skrinet. Og til sidst så slog de igen. 
Det tilhører i hvert fald en del af beskrivelsen af kristendommens hi-
storie, måske mest den del som de kristne selv har skrevet.  
  
Politisk strategi knytter sig (mere eller mindre) til og befordrer anta-
gonistiske orienteringsmønstrer. De bipolare magtkonstellationer har 
haft en fremtrædende plads i det politiske systems historie, lige som 
dualismen i den vestlige verdens ontologi godt kan ses som udtryk for 
en magtlogisk orienteret kognitiv tradition15. 
 
Selvforståelsen har her knyttet sig til dualiteten mellem de åndeligt 
aktive sider i tilværelsen, dvs. til forestillingen om de subjektive ende-
lige og uendelige åndsfænomener stillet naturligt op over for det pas-
sive, altså substratet for beherskelse. 
 

                                                 
15 ”Magtens væsen” 1990 af Steen Ole Rasmussen. Odense universitetsbibliotek. Uden at bruge 
begreberne, og uden at kende til Luhmann,  formulerer jeg her min kritik at den ontologiske dua-
lisme, som kernen i ”Europæisk modernisme”. Min kritik af essensmystikken, kultur- og natur-
konservatismen kommer her til udtryk, uden at jeg har sat den ind i Luhmanns kulturradikale og 
systemteoretiske univers. 
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Den europæiske kulturs storhedsvanvid, den teknologiske rationalitet, 
naturbeherskelsen og de mere eller mindre religiøst betingede former 
for åndshovmod, som f.eks. er kommet eksemplarisk til udtryk med 
den europæiske kolonialisme i mere end 500 år, er selvbekræftende 
social systemdannelse, en form for selvdefinerende mental ”unilatera-
lisme”. Den har manifesteret sin egen alt andet end konstruktive og 
fredelige form for symbolisme, hver gang den er blevet konfronteret 
med fjendtlige udgaver af sig selv eller de andre former for kognitiv 
tradition, der ikke allerede gik rent op i den europæiske forventning 
om, at alt andet var passivt eller aktivt komplimenterende og nyttigt i 
forhold til europæernes selvbestaltede åndrighed.  
 
Magtlogikkens dualitet, relationen mellem det passivt beherskede og 
det aktive eller mellem mere ligeværdige former for konfliktparter, er 
det politiske systems grundstruktur og sigende for den europæiske 
måde at stille sig selv op som civilisation i en omverden af natur på. 
Det et modernismens Europa, dvs. den ideologiske udgave af den eu-
ropæiske selvbeskrivelse. Det moderne Europa er ikke pr. definition 
modernismens Europa. Ideologierne har ikke patent på virkeligheden. 
 

Modernismen og det moderne 
Den europæiske kultur har også fostret en lang række af gensidigt 
komplimenterende former for funktionssystemer, stående over for 
hinanden med hver sin formålsmæssighed, funderet i hver sin selv-
stændige symbolik og deri funderede inkommensurable form for kog-
nitiv performance (eller rationalitet, om man vil), som netop ikke er 
eller har let ved at være part i nogen konflikt.16  
 
Fragmenteringen i det moderne samfunds funktioner er langt fra ker-
nen i det moderne samfunds modsigelser, antagonisme eller konflik-
ter. 
 
Funktionssystemerne er ikke pr. definition antagonistiske i relation til 
andre former for kognitiv performance. Det kan godt være, at verden 

                                                 
16 Det pragmatiske, kritiske og differentierede funktionsorienterede samfund indoptager pr. defini-
tion og neutraliserer på den måde kritikken af løsningsforslag og deres mulige alternativer som 
legitimeringen af praksis. Det funktionsorienterede samfund er derfor mindre befordrende for 
modkulturer. Kritikken er så at sige funktionssystemets kontingensformel, det der legitimerer og 
betinger gyldigheden af den etablerede funktionalitet, hvor det feudale samfund i højere grad var 
uimodtageligt for kritik. s.464 SS. 
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går under i ren formålsmæssighed for dem, men de formålsorienterede 
funktionssystemer er så lukkede om deres egne systembetingede for-
mer for mening, at de er ude af stand til at indtræde som part i en kon-
flikt. Individer, religioner, organisationer, nationer kan være part i en 
konflikt, men ikke et funktionssystem. 
 
Det særskilt moderne samfund er altså karakteriseret ved de funkti-
onsorienterede former for kognitiv praksis, som netop ikke er antago-
nistiske. 
 
Sjovt nok er det moderne samfunds mere fredelige form for succes 
funderet i det fragmenteredes manglende evne til at gå op i den nød-
vendige form for enhed, som konflikten fordrer. Fremmedgørelsen er 
et grundlæggende træk ved det modernes fredelige succes. 
 
De moderne former for rationalitet genererer så at sige sin egen ver-
den, lever ved sin egen symbolik, hvor målsætningerne og betydnin-
gerne kører parallelt i forhold til hinanden uden evne til at modsige 
hinanden direkte. Uden evnen til at mødes i modsigelsen, så kan de 
heller ikke indgå i konflikten. 
 
Derfor er f.eks. Jürgen Habermas ude af trit med det moderne, når 
han, modernistisk og ideologisk, udvikler sin forestilling om den her-
redømmefri diskurs17, konsensusteorien, den transitive fornuftige or-
den som løsningen på de problemer, han ser i det moderne. Han ser 
                                                 
17 Habermas´ problemstillinger er dikteret af en ontologi, der tager udgangspunkt i det oprindelige, 
sandt givne. Forklaringen bygger på det forudgivne hierarki af essentielle forskelle som betydnin-
gerne omkring harmoni og sandhed lever ved. Uden denne ontologi, dvs. uden disse 
realitetsprincipper, som forestillingen om den sande fornuftige orden tager udgangspunkt i og 
bygger på, giver hans udviklings og oplysningsprojekt ikke mening. Han orienterer sig ontologisk 
traditionelt, i den forstand at det sande er det som er! Han orienterer sig inden for videnskabens 
symbolik, ophøjer den til ideologi, ved at gøre et oplysningsprojekt med iboende metafysisk 
ontologi til ”værenskriterium”, dvs. til ”realitetsprincip”. Hans forståelse og tro på frigørelse 
bunder i ”ideen” om det oprindelige, som er blevet fremmed for sig selv, og som må tilbage til det 
sande, for at blive sig selv. Der er tale om ”det førstes filosofi”, altså det moderne 
oplysningsprojekt, som ikke kan forstå, at realiteten også består af  realitetsprincipper. 
Identitetsprincippet er hans og det moderne oplysningsprojekts realitetsprincip. ”Distinktionens” 
realitetsprincip er fremmed for identitetsprincippets realitetsprincip, diabolsk i forhold til denne 
symbolik. Habermas forstår ikke systemteoriens realitetsprincip. Det passer ikke ind i hans 
kosmologi. Til gengæld indskriver systemteorien i realiteten ”Habermaske realitetsprincip” i det 
systemteoretiske. Alene det, at det at det faktisk sker, og at enhedstænkningen dermed 
performativt er blevet indikeret til forskel fra forskelstænkningen, beviser at det faktuelt er muligt. 
Systemteorien kan indikere det som sandt, når den iagttager denne performance som iagttagelse. 
Ifølge systemteoriens teorier og metoder, kriterierne for at skelne mellem sande og falske 
iagttagelser, så kan identifikationen af identitetsprincippet som et realitetsprincip blandt andre 
kaldes sand, uden at den blander ontologi ind i det. På den måde er identifikationen af identitets-
princippet sandt, fordi den lever ved en semantisk ramme, hvor andre principper lader sig indike-
re. 
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måske nogle problemer, som det moderne samfund skaber for sig selv 
med sin succes. Men hans terapi er umoderne. For i virkeligheden er 
det, der karakteriserer det moderne, funktionsdifferentieringen, det at 
de forskellige former for rationalitet er ude af stand til at gå i konflikt 
med hinanden. Det, der manifesterer sig på baggrund af de forskellige 
funktionssystemers symbolik, går ikke ind som parttager i den duali-
tet, enhed af gensidigt konstituerende modsætninger i konflikten. De 
moderne funktionssystemer udgør ikke en side i modsigelsen, som 
performativ part og deltager i konfliktens symbolik, stående over for 
den anden. Funktionssystemerne er blinde for andet end sin egen for-
målsmæssighed. Det betyder ikke, at funktionssystemernes ydelser 
ikke kan indgå som redskaber i hænderne på konfliktens parter. 
 

Funktionsdifferentieringen 
Funktionssystemernes symbolik (systeminternt kvalificerede betydnin-

ger) og det diabolske (systemeksternt kvalificerede betydninger) 
 
De moderne funktionssystemer, bl.a. det økonomiske, det politiske og 
det juridiske, står over for hinanden med hver deres respektive 
symbolik, og refererer til hinanden og alt andet i kraft af egne 
referencerammer, systemintern symbolik. Internt figurerer de andre 
systemers betydninger som fremmedkvalificeret, dvs. kvalificeret i 
kraft af eksterne referencerammer, anden symbolik. 
 
Vi skal hele tiden huske, at mening bygger på semantiske strukturer 
og levende iagttagelser funderet i sådanne strukturer. Erfaringen hæn-
ger ikke og flandrer i det fri, dvs. som et fritsvævende autarkt fæno-
men. Erfaringen er konkret, og falder konkret som et kognitivt sy-
stems konkrete erfaring18. Derfor kan man altid tale om internt kvali-
                                                 
18 Den operative lukkethed, dvs. det kognitive systems konkrete uddifferentiering (se Kap. ”Sy-
stemernes realitet” her i bogen), og konkrete konstituering af kognitive forudsætninger, betyder på 
ingen måde, at systemet ontologisk fjerner sig fra sin omverden. Verden går ikke i stykker, bare 
fordi den for at se sig selv  må gøre sig forskellig fra sig selv! De ontologiske realister påstår fejl-
agtigt, at verden i systemteoretisk og også i eksistentialistisk forstand er en ”konstruktion”. De 
husker at glemme, at det er erfaringen, som lever ved den operative forskel, og at det sådan set 
ikke ændrer på fakticiteten hinsides erfaringen! De sidestiller deres eget omverdensproblem med 
og læser det  ind i konstruktivismen, som om det var konstruktivismens problem at bevise, at der 
er en omverden til det kognitive system! Men det er den ontologiske dualists rent teoretiske pro-
blem overhovedet at nå ud til verden, når han har reduceret sin erfaring til en væren, der er forbe-
holdt en verdensfjern åndelig substans, kaldet res cogito, det tænkende åndelige subjekt. Det er 
dualistens principielt selvskabte problem overhovedet at forbinde den åndelige substans med den 
anden side af den ontologiske dualists´ tilladte form for realitet, nemlig  res extensae, den udstrak-
te substans, materien. For den endelige ånd er det et problem overhovedet at bevise, at der findes 
en omverden, men det er det altså ikke for konstruktivisten, for denne har aldrig fjernet sig fra 
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ficerede erfaringer, dvs. om erfaringer, der falder kvalificeret på sy-
steminterne kognitive forudsætninger, og man kan tale om fremmed-
kvalificerede erfaringer, dvs. om erfaringer som falder kvalificeret på 
andre systemers forudsætninger, altså set ude fra. Ingen erfaring er 
ubetinget. Relativismen er i den forstand absolut=paradoksal19. 
 
Systemteorien indskriver sig på den måde konkret i en verden af sy-
stemer. Den bygger som kognitiv praksis på sin egen symbolik. I sy-
stemteoretisk forstand fungerer indikationsværdien ”diabolsk” som 
indikation for den symbolik, der lever ved andre systemers kognitive 
praksis. I systemteoretisk forstand tematiseres og indikeres alle for-
mer for symbolik, som ikke er kvalificeret ved et specifikt systems 
interne semantiske ramme, som diabolske i forhold til det specifikt 
tematiserede systems semantiske referenceramme. 
 
Distinktionen mellem symbolsk og diabolsk er en systemteoretisk dis-
tinktion, der i kraft af teoriens symbolik sætter det symbolske hen-
holdsvis det diabolske i kraft af denne distinktion. Indikationsværdi-
erne er ifølge systemteorien selv udtryk for diabolske værdier i for-
hold til andre kognitive systemers symbolik. Med anvendelsen af dis-
tinktionen, denne iagttagelsesform, indskriver iagttagelsen sig under 
systemteoriens symbolik, ifølge sig selv, diabolsk i forhold til andre 
former for symbolik. 
 

                                                                                                                                     
verden. Konstruktivismen tager udgangspunkt i antagelsen, der siger, ”at der gives systemer” (s.30 
SS), lige som eksistentialismen i Heideggers udgave, tager udgangspunk i ”in der Welt Sein”, som 
altså også er udgangspunktet for det overhovedet at tvivle på noget, f.eks. hvad sandhed og usand-
hed angår. Skeptikeren, realisten, den ontologiske dualist,  husker måske at glemme, at det han 
selv er ude efter, når han hævder at systemteoretikeren og eksistentialisten benægter omverdenens 
eksistens, det er ”nødvendigheden af omverdenen” og ”sandheden som nødvendighedens sand-
hed” på netop hans præmisser, dvs. på baggrund af hans realitetsprincipper, fordi disse principielt 
vedtagne kriterier, for hvornår der kan være tale om realitet, virker bag om ryggen på ham, i hans 
kognitive performance. Og skeptikeren kan slet ikke tilbagevises (s. 229 SuZ),  men huan kan 
afsløres som værende kognitivt funderet i sin egen forståelsesramme, der på sin måde dikterer 
denne sine problemstillinger. Det er sådan set det både Heidegger og Luhmann gør, hvor de finder 
det umagen værd. Der kan ikke være tale om noget mere konkret end eksistentialismens og sy-
stemteoriens udgangspunkt. Konstruktivismen har aldrig fjernet sig fra ”verden”, lige så lidt som 
eksistentialisten Heidegger har. Kravet, om at de skal bevise omverdenens eksistens, at de tilhører 
den, handler om, at realisterne forveksler deres egen ontologi  med systemteoriens og eksistentia-
lismens fakticitet, det konkrete forhold, at der findes forskellige ”måder” at sætte erfaringen på, 
givet med eksistensen, de kognitive sociale og psykiske systemer.  
19 Hvis ”sandheden” reserveres til kun at gælde iagttagelsen, den sociale og psykiske iagttagelse, 
så er de evige sandheder reserveret til iagttagelsens evighed. (SuZ s. 227). Vi  bruger begrebet 
sandhed som en refleksionsværdi. Se senere kap. i bogen: ”Distancen og refleksionen i 2. or-
den…” 
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Ethvert funktionssystem står således over for andre former for symbo-
lik med sin systeminterne symbolik for de i semantisk forstand frem-
medkvalificerede betydninger, dvs. ethvert konkret system er dømt til 
at står over for alt det ”diabolske”, uden at det snævert kristne me-
ningsindhold omkring det djævelske behøver at have nogen relevans 
her. 
 
”Diabolsk” refererer her blot til de betydninger, som i systemintern 
forstand er kvalificeret i fremmede referencerammer, og dermed i be-
tydninger som må kaldes fremmede, altså diabolske, uden nødvendig-
vis at være onde, nedrige, fjendtlige eller destruktive20. 
 
Tværtimod, så komplimenterer de moderne funktionssystemer hinan-
den med deres respektive former for formålsmæssighed i det moderne 
funktionsdifferentierede samfund, hvor ethvert funktionssystem med 
sin egen rationalitet kan ses som konstruktivt og ydende af resten af 
samfundet.  
 
Det moderne samfund er altså karakteriseret ved, at en lang række af 
forskellige former for funktionsorienteret systematisk semantisk og 
praktisk adfærd organiserer sig socialt på hver sine forudsætninger. 
Disse former for praksis bygger hver på deres problemstillinger og 
løsninger, dvs. på egne selvbekræftende semantiske forudsætninger. 
Problemstillingerne lever ved sin egen logik så at sige, og de er forud-
sætningerne for, at man i systemintern forstand overhovedet kan få 
øje på løsninger. De har deres symbolik, over for hvilken andre sy-
stemers symbolik virker fremmed, diabolsk. Det er denne relation 
mellem systemernes former for mening, der kan beskrives med be-
grebsparret symbolsk/diabolsk. 
 

                                                 
20 En af grundpræmisserne for denne bog er bl.a. den simple, at det moderne samfund tenderer 
mod at underminere sine egne forudsætninger, og at dets succeskriterier, som de knytter sig til de 
forskellige funktionssystemers formålsmæssighed, rationalitet, virker befordrende for en selvnege-
rende proces. Samfundet ”er” altså i konflikt med sig selv og må udkæmpe konflikten med sig 
selv, lige som konflikterne sætter deres helt egen realitet. De funktionssystemer - hvis indre inerti, 
succeskriterier og succes med at realisere sig i overensstemmelse med indre succeskriterier - er 
ikke i sig selv i stand til at indgå i konflikt. Konfliktens symbolik er fremmed for funktionssyste-
merne og omvendt. Konflikten figurerer som det diabolske i funktionssystemernes symbolik. 
Funktionssystemerne er også omverden med egen symbolik i forhold til de sociale konflikter. 
Samfundet er i konflikt med sine forudsætninger, og det har dets konflikter, der hver især lever 
ved deres symbolik, realitetsprincipper. Konflikten med dens symbolik er derfor heller ikke nød-
vendigvis bare en parasit, en udfordring for immunsystemet, retssystemet. Realitetens konflikt kan 
ikke reduceres til samfundssystemets patologi, konfliktens realitet, eller andre af det moderne 
samfunds former for symbolik. Den er det diabolske.  
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Begrebsparret og begreberne hver for sig indikerer, at det moderne 
samfund orienterer sig forskelligt og for hinanden inkommensurabelt, 
og at disse forskelle langt fra behøver at ses som kilde til konflikt eller 
antagonisme. Tværtimod, så ser det ud som om de funktionsorientere-
de former for symbolik savner evnen til at mødes i konflikt, netop 
fordi de skal opfattes som autonome, parallelle universer af mening 
og funktion, der hver for sig konstituerer et helt eget felt af problem-
stillinger og løsninger, ud fra egne realitetsprincipper. De er ude af 
stand til at indgå definerede i forhold til det fælles problemfelt, som 
konflikten og antagonismen har brug for. De er ude af stand til at ind-
gå i rollen som part i og konstituerende for konfliktens symbolik. 
 
Konflikten bygger, som beskrevet indledningsvis, på sin egen symbo-
lik. 
 
Det udelukker ikke, at funktionssystemerne indgår som genstand for 
og materiale i konflikten, med dens symbolik og evne til at referere til 
sig selv og alt andet. Eks.: Via oprustningsministeriet i det daværende 
nazi-tyskland blev der i praksis indført programmer for udvikling af 
krigsindustriens mange videnskabeligt dokumenterede ekstremt de-
struktive teknologier. Nazipartiet lod således videnskaben og industri-
en gå i tjeneste for ideologien, kognitivt medieret over konfliktens 
symbolik, ideologisk betinget antagonisme, bl.a. via nazistisk konkret 
politiske magtovertagelse af statsapparatet. Videnskabens symbolik, 
dvs. det videnskabelige systems kvalificering af sandt beskrevne tek-
nologiske muligheder, blev medieret over nazismens antagonistiske 
symbolik, hvor de videnskabelige ydelser  kunne bruges, selv om vi-
denskaben og industrien orienterede sig diabolsk i forhold antagonis-
mens symbolik. De mange ekstremt effektive og  moderne former for 
funktionsorienteret rationalitet, man fandt i det daværende nazistiske 
Tyskland, var på sit eget semantiske plan på ingen måde identisk med 
konfliktens realitet, nazisternes krigsideologi. De mange videnskabs-
mænd, embedsfolk i regimet, de ansatte i den højtudviklede industri, 
var alle dybt inkarnerede i deres funktionsorienterede rationalitet, der 
netop ikke gik op i den antagonistiske symbolik, lige som tyskerne af 
”natur” hverken var mere eller mindre socialdarwinistiske end andre 
folkeslag. Funktionsdifferentieringen med dens forskellige former for 
specialiseret rationalitet har her en gang for alle bevist, hvordan den i 
form af de forskellige systemers ydelser i den grad kan indgå i kon-
fliktens realitet, netop fordi de forskellige funktionssystemer fungerer 
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så perfekt ved deres egen symbolik, som er diabolsk i forhold til anta-
gonismens, konfliktens symbolik. 
 
Retssystemet sigter f.eks. funktionelt på at bevare rettens ret, de kon-
trafaktiske forventninger21 til adfærd, respekt, integritet. Retssyste-
                                                 
21 Det sociale med dets kommunikation falder i en semantisk tradition, hvor den sproglige praksis, 
tegnanvendelse, bekræfter ”det samme” i det forskellige (konfirmerer) eller uddrager ”det samme” 
af det forskellig (kondenserer). Kondenseringen og konfirmeringen (se Laws of Form (LoF) af 
George Spencer Brown) indskrænker i sig selv det kommunikative spillerums omfang af mulighe-
der, dvs. falder som sin egen kontingens. Kommunikationens rekurssive selvtematisering, selvkor-
rigering, bekræfter sig selv, sikrer mod den rene entropi (eller også går den slet og ret i sig selv). 
Gentagelsen kræver tid, det sammes gentagelse over tid, og normen kræver tid og tidslighed, som 
det i det forskellige genkendte samme, som kondenseringen identificerer, som normen forsvarer 
frem over mod fremtiden med den formanende forventning. ”Normen beschränken die Kontin-
genz der Einschränkung von Kontingenz, nämlich die Festigung der bewährten Einschränkung 
arbiträren Zeichengebrauchs.” (s.128 DRdG) Udtrykkene for det rigtige, det acceptable, normale i 
det hele taget, altså ikke bare i juridisk forstand, knytter sig til skemaerne: ret/uret, acceptab-
le/uacceptable, normale/unormale. Den normative indstilling, forventning, indlader sig på sin egen 
risiko ved at insistere. Den risikerer at blive skuffet, på en for den normative indstilling særskilt 
måde. Den adskiller sig fra den rent kognitive indstilling, der ikke insisterer på noget ”bør” i for-
hold til det, der viser sig i forventningens erfaringsfelt. Den kognitive indstilling fordømmer ikke 
verden, men ændrer i stedet forventningsstrukturen, hvor verden ikke bekræfter forventningen, 
hvor den normative fordømmelse falder i tilfælde af normbrud. Den fuldstændige Anomie, dvs. 
den semantisk sproglige absolutte mangel på semantiske strukturer ville være svær at får øje på 
eller opleve som en trussel for en semantisk struktur. Larmen falder som meningsløs omverden, 
men normbruddet lever ved distinktionerne, den semantiske struktur og indikeres i kraft af samme 
struktur. Det juridiske systems funktion sigter på i det hele taget at kvalificere adfærd og forvent-
ninger til adfærd som ret og uret. På den måde diskriminerer retten mellem ret og uret ved at sætte 
sig på sin ret og ud fra sin domspraksis at dømme herimellem.(s.129 DRdG) For i det hele taget at 
få øje på distinktionen mellem den kontrafaktisk normative indstilling, den ideologisk dømmende 
og den kognitive lærevillige indstilling, er det værd at læse Kap. 8 i SS. Uanset om systemet læg-
ger sig fast i en kognitiv eller normativ ramme, så risikerer systemet at blive skuffet, men det er 
især hvis det lægger sig fast på en normativ forventning til adfærden i det sociale, at det risikerer 
konfrontationen, benægtelsen, konflikten! Det risikerer at omverdenen ikke lever op til forvent-
ningerne. Det at stå tilbage med en lille løftet pegefinger er ikke nødvendigvis befordrende for ret 
meget andet end omverdenens hån og bespottelse. Den risiko, som den normative for ikke at sige 
moralske og ideologiske indstilling altid løber, når forventningerne til den sociale verden manife-
sterer sig, er at verden viser sig som værende alt andet end god nok for de gode. Og så har vi kon-
flikten, den sociale konflikt med dens symbolik. For at øge sandsynligheden for ikke bare at måtte 
se sig som stående afmægtigt insisterende på normen, så sættes retten i verden. Retten øger sand-
synligheden for at nogle af de normative forventninger, der dannes på et tidspunkt, vinder sin 
sikring i selve den politisk juridiske orden, dvs. med statsmagten og retsvæsenet bag sig. 
Luhmann sætter også retssystemet ind i patologiens semantik. Han taler om retssystemet som 
samfundssystemets immunsystem, der virker strukturbevarende ved at sigte mod at løse sociale 
konflikter, der også beskrives som parasitter (s565-567 DRdG og s. 464 SS). På den måde smelter 
distinktionen mellem funktion og ydelse fuldstændigt sammen, så det ikke længere virker frugt-
bart at opretholde den. 
Det der er pointen i min bog, er bl.a. at funktionsdifferentieringen og dens opretholdelse er forud-
sætningen for det moderne samfunds succes. Retssystemet med dets forsvar for den normative 
lovlige adfærd er klart nok et kendetegn for og en side af det moderne samfunds succes, den suc-
ces som lever ved funktionsdifferentieringen. Men i en situation hvor det drejer sig om samfundets 
konflikt med de socialt eksterne mulighedsbetingelser, og hvor det moderne samfunds succes er 
blevet sit eget største problem af samme grund, ja da kan retssystemet ikke længere legitimeres 
(finde sin kontingensformel) i det slet og  ret at løse konflikter, befæste den selvnegerende og 
lovlige adfærd! Fordi det moderne samfund er på kollisionskurs med sine forudsætninger, er den 
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mets ydelse til resten af samfundet opleves som fred, sikring af ejen-
dom, fordele, forsikring mod hurtig død. 
 
Det er således ikke retssystemets funktion, problemfelt, at sikre mod 
mere eller mindre blodig konflikt, men det falder som en diabolsk 
værdi, dvs. som en i juridisk forstand fremmedkvalificeret mening at 
fokusere på retssystemet med dets ydelse, når der fokuseres på retssy-
stemet som konfliktforebyggende, konfliktafværgende og konfliktlø-
sende22. Systeminternt, i juridisk forstand, fokuseres der funktionelt 
på at skelne mellem ret og uret, på det at kvalificere adfærd og for-
ventninger til adfærd som ret eller uret. Mens resten af samfundet har 
mulighed for at se på det retslige systems afgørelser som konfliktlø-
sende23. 
 
Det er langt fra sikkert, at retssystemet eller det at hævde sin ret altid 
har været fredsskabende. Faktisk er der meget, der tyder på, at mani-
festationen af retskravet i sig selv har været med til at katalysere kon-
flikten24, især i de historiske sammenhænge hvor retssystemet endnu 
ikke var blevet et veletableret overordnet og alment forpligtende soci-
alt system, funderet i en statsmagt og tradition for omgang med ned-
skrevne love og fortolkninger heraf. 
 
Moderne sociale konflikter udspiller sig ikke mellem funktionssyste-
merne, om end de semantiske lag, der knytter sig til f.eks. økonomi, 
politik, jura, o. a., har tendens til at falde tematiseret hos og i hinan-
den. Intet er helligt for konflikten. Men som redskaber i de stridendes 
hænder, falder funktionssystemernes symbolik og ydelser medieret 
over konfliktens symbolik. 
 
De specifikt systembetingede former for funktionsorienteret praksis 
sigter funktionelt forbi hinanden med sin helt egen konstituering af 

                                                                                                                                     
indre konflikt, som f.eks. gør op med det juridiske subjekts ”ret” til at akkumulere uanet i kraft af 
sine akkumulerede forudsætninger for at akkumulere, uundgåelig, hvis ellers at samfundet skal 
genvinde sin evne til at overleve. Patologien,  hvis det endelig er den, det drejer sig om, handler 
om distinktionen mellem det sunde og det usunde. Og i øjeblikket er det det moderne samfund, 
der truer sig selv, fordi der leves for at overleve, hvorfor det bliver et problem at overleve! Den 
store konflikt er diabolsk. Hvis retssystemet beskrives som et immunsystem, så må det ikke opløse 
eller forhindre en sund konflikt i at udspille sig. Det er den i juridisk forstand diabolske sundheds-
diagnose som formuleres her i bogen. 
22 Se endvidere siderne i kapitlet om retsfilosofien. 
23 I retsfilosofiens historie afslører det sig da også, at retssystemets bidrag til konfliktløsningen ses 
som systemets legitimation.  
24 Retssystemet ernærer sig og lever ved de konflikter, som udløses af retsvæsenets egne afgørel-
ser (s. 568 DRdG). 
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genstandsmæssigheden, der for så vidt kun eksisterer socialt og i snæ-
ver systembetinget forstand. 
 
Således genereres og lever retten ved juraen, profitten ved økonomi-
en, og aspekter ved magten kun ved det politiske. Når individet orien-
terer sig moralsk, juridisk, økonomisk og politisk, så performer det 
socialt kvalificeret ud fra forskellige universer af mening, som lever 
ved funktionssystemernes medier, eller ved moralens medie, der ikke 
har noget funktionssystem, selv om den har det med at knytte sig til 
konfliktens system. 
 
De funktionsspecificerede erfaringer falder i en verden, der bliver me-
re og mere fremmed for sig selv i takt med at den differentierer sig 
semantisk, kognitivt og funktionelt. Fremmedgørelsen er helt vital for 
det moderne samfunds fredelige succes. Hvilket enhedstænkningen 
ikke forstår. Den vil bare ophæve fremmedgørelsen, hvilket fører til 
dissens, ufrugtbar og utidssvarende sociale konflikter, modernisme. 
 
Distinktionen mellem individ og samfund er kognitiv og falder per-
formativt som del af en og samme verden, der får sværere og sværere 
ved at komme kognitivt på højde med sig selv, i takt med at den bliver 
mere og mere kognitivt differentieret. Systemerne, dvs. både de soci-
alt kommunikative og de psykisk realiserede, har deres semantiske 
struktur. Det kan indikeres kognitivt i begivenheder, der performativt 
medfører forskellige erfaringer, mere eller mindre labilt strukturerede 
nedslag af viden og tilstande, som afgør, hvad der er muligt og hvad 
der ikke længere er muligt, socialt, individuelt, økonomisk, juridisk, 
politisk, osv. 
 
Forudsætningen, for at den ontologiske forskel mellem samfund og 
individ viser sig for opmærksomheden, er performativ, semantisk. 
Det, at forskellen manifesterer sig kognitivt, er dog ingen tilfældig-
hed. Bevidstheden er et ekstremt likvidt medie bygget op om sanser-
ne, hvilket sagtens kan indikeres, uden at nogen har insisteret på 
”hvadheden” i det hele! Bevidstheden er ikke et kommunikationssy-
stem, lige som kommunikationssystemet ikke er bevidsthed eller at 
forklare med bevidstheden, selv om bevidstheden nok er en afgørende 
forudsætning for kommunikationen. Kommunikationen er sit eget 
medie, med egen struktur. Det giver mening at tænke og kommunike-
re i meningens form, også uden at sammenligne ontologisk. 
 



 
 

29 

Funktionssystemerne organiserer sig som sociale systemer om egen 
formålsmæssighed med egne koder og eget medie. Vi finder koden til 
det økonomiske, juraen og magten i de kommunikationsmedier, der 
knytter sig til og strukturerer økonomien, juraen og politikken: 

Det kan godt være, at både juridiske og økonomiske 
aspekter af tilværelsen viser sig i det politiske system, men det medie-
res her over spørgsmålet om kilden til magten, bevarelsen af magten 
og udøvelsen af magten, koden til det politiske. Statsfinanserne og 
hele det etablerede lovkompleks er genstand for politisk opmærksom-
hed, men på det politiske systems egne betingelser, lige som enhver 
økonomisk aktør på det internationale marked må navigere rundt i et 
både juridisk og politisk hav for at kunne afgøre, hvad der er økono-
misk lukrativt eller ej. Den sidste distinktion er økonomiens kode, 
nøglen til den økonomiske rationalitet, systemets helt egen semantiske 
grundstruktur. Retssystemet har sin opmærksomhed på sig selv, sin 
egen domspraksis, sit eget lovgrundlag. Men enhver jurist er i det 
daglige bundet op på hensynet til, hvad der er økonomisk grundlag for 
at bære igennem retssystemet, lige som den offentlige mening ikke 
må trædes for meget over fødderne. Distinktionen mellem ret og uret 
tilhører retssystemet som dets primære iagttagelsesform, den distink-
tion, der som systemets kode og nøgle åbner for relevansen af alt an-
det. I juridisk forstand medieres alt andet over grunddistinktionen, ret 
og uret. 
 
Forudsætningen, for at verden kan se sig selv, er et semantisk lys, 
meningens form. Dette lys former og bidrager til den verden, som le-
ver ved lyset, lige som det viser, at verden (hvad den end er) bidrager 
til lyset. Kunne vi se os selv uden om vore kognitive forudsætninger, 
så kunne man tale om en ”non konstrueret” virkelighed, dvs. om ver-
den som den ”er” uafhængig af enhver form for kognitiv praksis. Ind 
til da må vi nøjes med at bidrage til verden ved at sætte den i vort eget 
lille lys, i kraft af hvilket det store univers forekommer gigantisk og 
potentielt set relativt tomt, hvad levende semantisk lys angår. Vi har 
jo svært ved at påvise livet andre steder end her på den lille blå planet. 
 
Således ser vi, at mørket lever ved lyset. Uden lyset kunne mørket ik-
ke se sig selv. Det står således skrevet, uanset om det kan ses eller ej, 
alt imens det moderne menneske lader verden komme til syne ved de 
kaskader af forskellige former for påtrængende problemstillinger, der 
alle dikterer sin egen løsning uden blik for andet. 
 



 
 

30 

Funktionssystemerne er diskursivt, genremæssigt, kognitivt og af 
praktiske grunde ikke i stand til at indtræde i rollen som diskuterende 
eller i en af antagonismens gensidigt komplimenterende positioner. 
De henhører til hinandens omverden, herunder også til de sociale kon-
fliktsystemers omverden, hvor de er med til at komplicere tilværelsen 
for hinanden i kognitiv forstand helt uoverskuelig grad, hvorfor man 
må sige om det moderne samfund, at det aldrig kommer kognitivt på 
højde med sig selv, og at det fjerner sig fra sig selv med ethvert forsøg 
på kognitivt at komme sig selv nærmere25. Jo mere der ses, des mere 
kan der ses, som ikke ses. Jo mere der i alt vides, des mindre af det 
hele kan der vides konkret af det hele, alene på grund af det konkrete 
kognitive systems kapacitet. Tilvæksten i det, der vides, gør samfun-
det mere komplekst end det var. 
 
Forestillingen om den overordnede konsensus, det rationelle og kom-
mensurable univers af viden, oplyst og hævet over paradokserne, an-
tagonismen og konfliktens realitet, er udtryk for en ideologisk forestil-
ling, umoderne men modernistisk og ideologisk kilde til netop kon-
flikt. 

Ideologerne 
Ideologerne har tendens til at overse det, der betinger deres kamp for 
fred og kosmiske værdier. De orienterer sig kosmologisk, antagoni-
stisk af natur, og det af egen nødvendighed, ud fra det universelle per-
spektiv, der dikterer dem at fordømme det specifikt moderne, der ikke 
passer ind i ideologien. Det absurde ved vore dages ideologier er, at 
de har koblet sig på de realitetsprincipper og kriterier for succes, som 

                                                 
25 En af systemteoriens fædre, W. Ross Ashby taler i ”An introduction to cybernetics”, 1956, om 
”requisite variety”, for at synliggøre relationen mellem det kognitive systems begrænsede kom-
pleksitet og dets omverden. Den kognitive globale oprustning fører i dag alt for klart til flere og 
flere for enhver samtidigt tilgængelige elektroniske beskrivelser af det sociale, som falder i det 
sociale, og som er med til at komplicere det sociale, da man må sige at det sociale er sine selvbe-
skrivelser. Dvs. for hver gang der genereres en beskrivelse af det sociale i det sociale, så bliver det 
mere komplekst, hvorfor der da vil være det mere at forholde sig til, hvis det sociale system vil 
kognitivt på højde med sig selv. Det moderne samfunds kompleksitet er overvældende. Et kogni-
tivt system vil ikke kunne opnå den ”krævede mangfoldighed, repræsentation”, hvis det skulle stå 
i forhold til sin omverden, hvad kompleksitet angår. Kompleksitetsreduktionen, f.eks. i kraft af de 
symbolske generaliseringer, de kognitive systemers kompensation for deres underlegenhed, hvad 
indre kompleksitet angår i forhold til omverdenens, er det vi ser. De kognitive systemer kompen-
serer for manglende kompleksitet med egen orden. Prisen er, at meningen, det som lever ved sy-
stemernes symbolik, da netop, hvad mening og betydning angår, må se sig reserveret til kun at 
”gælde her”. Betydningerne og meningen lever ved den semantiske struktur, kompensationen for 
det vilkår, der handler om at de kognitive systemer aldrig kommer på højde med sin omverdens 
kompleksitet(s. 250 SS). 



 
 

31 

lever ved de forskellige moderne funktionssystemer, samtidigt med at 
de netop ikke kan få det moderne til at passe ind i deres kosmologi. 
 
De taler mest om det, der ”er”, og helst om det der ”er med nødven-
dighed”, som ikke kan være anderledes, for det er kun det, der er godt 
nok til at være sandt. Det er her essensmystikken udlever sig. 
 
Vi lever i en moderne verden, hvor den holdningsprægede sociale 
selvbeskrivelse er dybt forankret i uudtalte filosofiske, ideologiske, 
religiøse koncepter, beroende på ”realitetsprincipper”26, sproglig 
tilbøjelighed til at substantivere blindt videreførte filosofiske 
tankebygninger og metafysiske konstruktioner, der virker fra det 
skjulte, utematiseret, bag om opmærksomheden så at sige27. 
 

                                                 
26 Kriterier for væren, der dikterer hvad der falder som ”realiteten” i værensforståelsen. Vi har 
f.eks. været inde på Heideggers kritik af den ontologiske dualisme. Det, der sker, når ideologien 
knytter sig til den semantiske praksis, symbolik, der lever ved de forskellige funktionssystemer, 
deres symbolsk generaliserede kommunikationsmedier, er, at den ophøjer de indikationsværdier, 
der kommer til syne her, til realitet, systemets kontingensformel til ”realitetsprincip”. Konfliktens 
realitetsprincip handler f.eks. om realiseringen af det gode, der ved konfliktens ufatteligt ind-
skrænkede værensforståelse alene afhænger af udryddelsen af det onde! 
27 Begrebet ”ideologi” vandt udbredelse i det nittende århundrede, ved først og fremmest at mani-
festere sig i iagttagelser af anden orden, dvs. i iagttagelser af de måder, iagttagelsen manifesterer 
sig på, og især i kritikken af disse måder. Det var ikke kun Marx, der med sin kritik af den tyske 
ideologi indførte ideologikritikken. Selve paletten af muligheder for at idealisere og forklare tilvæ-
relsen, opstod ved bortfaldet af feudaltidens patent på at kunne forklare væren og værdier ud fra 
oprindelsen. Den sociale selvbeskrivelse blev på den måde opmærksom på sig selv og de forskel-
lige måder, f.eks. politiske grupperinger udformede deres programmer på. Markedet for ideologier 
opstod, og folkeopinionen manifesterede sig som det, politikerne kunne reflektere deres budskab 
på baggrund af. Men fælles for ideologierne var og er stadig, at de tenderer mod ”at ville det he-
le”; de insisterer på deres eget værenshierarki, deres symbolik. Og de bygger på ontologien, læren 
om det værende, hvor de reserverer sandheden til det, der er med nødvendighed, og som ikke kan 
være anderledes. På den måde tilbyder de sig med ”billedet” på et fast holdepunkt i en verden, 
dvs. på et holdepunkt i en verden, der er blevet alt for foranderlig. De mere banale videnskabelige 
kriterier for sandhed bygger på samme ontologi, sammenblanding af erkendelsesteori og ontologi. 
Det kun mulige er således ”intet”, lige som den tilværelse, hvis fremtid videnskaben føler sig 
kaldet til at sikre, endnu ikke ”er”. Det gode liv, der knytter sig til de skiftende kvalitative tilstan-
de og ekstasen, dvs. den udstrakte væren mod mulighederne, den menneskelige tilværelse selv, ”er 
intet”, dvs. alt for flygtigt og usikkert til at ”være” sandt. Livet, med dets semantiske strukturer, 
der i sandhed afstikker betingelserne for erfaringen, også den videnskabelige, må for sandhedens 
skyld henvises til ”usandhedens” domæne, doxa, de subjektive illusioners domæne! Af hensyn til 
hvad? 
Min ideologikritik bygger således på ideologi/semantik, dvs. på et realitetsprincip, hvor der også 
burde være plads til det, som de mindre realistiske ideologiske realitetsprincipper er tilbøjelige til 
at bortforklare, f.eks. i den videnskabelige sandheds navn. Systemteoriens realitet omfatter andre 
realitetsprincipper, f.eks. ideologien bekendt som det diabolske, hvor ideologiens mindre realisti-
ske realitetsprincipper former sin realitet ud fra sin antagonistiske natur, der ikke bare henfører de 
fremmedkvalificerede betydninger og former for mening til det diabolske, men dæmoniserer dem 
og orienterer sig som om sandheden og verdens frelse afhænger af deres udryddelse.   




