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FORORD 

 

I min tid på universitetet har jeg ofte følte meg ganske så liten i møtet med god beleste 

studenter og professorer. Derfor var det muligens i en tid fylt av overmot at jeg bestemte meg 

for å gi meg i kast med en akademisk størrelse som Niklas Luhmann. Med oppvekst som 

bondesønn fra Østfold bør prosessen bli både annerledes og fruktbar. I følge Luhmann har 

enhver observatør et blindt punkt, og jeg ser det som en fordel å ha deler av mitt blinde punkt 

fra et jorde i Østfold.     

 

Under arbeidet med en oppgave har jeg av og til fundert på valg av tema. Jeg har i løpet av 

disse årene kommet opp med flere grunner. Kjærlighet er først og fremst et tema som dreier 

seg om oss alle og alle har en eller form for mening om. Dette har gjort at jeg ofte har fått 

ekstra oppmerksomhet i sosiale lag når jeg forteller om mitt tema. Flere ikke-faglige 

motivasjonsfaktorer kan jeg selvsagt ikke garantere. Personlig har jeg i mange år vært 

involvert i temaet for min oppgave. Her ligger en overgang til den faglige motivasjonen for å 

skrive om kjærlighet. I følge Hans-Georg Gadamer er det som en følge av at vi alle er en del 

av en kulturarv at noen temaer er viktige for oss, og vi forstår kun det som engasjerer oss.
1
 

Kjærlighet engasjerer meg og er viktig for meg. Derfor ser jeg på mitt valg av tema som godt, 

men må også innrømme at enhver beskrivelse av verden kommer til kort i forhold til enhver 

opplevelse av verden.  

 

I følge den samme Gadamer er den menneskelige tilværelse i seg selv en fortolkningsprosess. 

Gadamer ser dette spesielt i form av fortolkende dialog med kulturarven, men dette dreier seg 

også om fortolkning i tilværelsens mange møter med andre mennesker. Kjærlighet er det mest 

spennende område å være fortolker, både som deltaker og observatør. 

 

Takk til Ingrid Markussen for veiledning og positive tilbakemeldinger. Takk til Anja og 

Kjersti for gode råd og bedre flyt i teksten.  

 

Henning Kure mars 2007 

 

                                                 
1
 Gregersen og Køppe 1994: Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20.århundre. s. 234 
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Del I: INNLEDNING 

 

Den tyske sosiologen Niklas Luhmann (1927-1998) regnes internasjonalt som en av 1900-

tallets mest betydningsfulle samfunnsvitere på grunnlag av hans betydelige skriftlige 

produksjon og ikke minst hans originalitet. Dette har ført til at Luhmann har blitt studert av 

representanter for alle sosiologiske spesialområder. Et viktig tema for Luhmann var de intime 

relasjonene. Luhmann ser de intime relasjonene som et resultat av at samfunnet som helhet 

har blitt stadig mer komplekst og mennesket har i den sammenheng fått et behov for et 

nærområde hvor kompleksiteten er overskuelig. Luhmanns syn på den intime sfære er tema 

for min hovedoppgave. 

 

1.1 Bakgrunn for oppgaven 

Niklas Luhmann har utarbeidet en teori om hvordan vårt samfunn er bygget opp av ulike 

sterkt separerte systemer. Slike systemer kan være rettssystemer, mediesystemer, eller ulike 

symbolsystemer som utgjør en nødvendig del for å skape inntrykk av orden i en stadig mer 

kompleks verden. Symbolsystemer er systemer som alle mennesker forholder seg til når vi 

skal kommunisere, og kjærlighet er i følge Luhmann et slikt system. Slike symbolsystemer er 

nødvendig for i det hele tatt å gjøre kommunikasjon mulig. I et samfunn uten systemer og 

symbolsystemer vil menneskene ikke klare å kommunisere siden de ikke har noe felles å 

forholde seg til. Systemene som menneskene er så avhengige av er ikke påvirkelige og 

styrbare. Derav er enhver form for samfunnsstyring eller moralsk forbedring vanskelig. 

Grunnen til at vi kan oppnå noe i retning av forståelse i en kommunikasjon, er at de vi 

kommuniserer med har ulike symbolsystemer som vi kan kommunisere ut fra. Den moderne 

form for kjærlighet er noe som oppstår da kommunikasjonen i samfunnets intime sfære blir så 

komplekst at vi trenger et enhetlig system for å hjelpe oss å kommunisere i de nære relasjoner. 

I følge Luhmann var ikke intimsfæren skilt ut i middelalderen, og det er først i det moderne 

industrielle samfunn at vi ser en intimsfære i sterk opposisjon til samfunnssfæren.  

 

Individet er ikke utgangspunktet i Luhmanns tenkning
2
, som går observerer verden fra 

samfunnets mange institusjoner som for eksempel retten, politikken, og kunsten. Individet har 

i europeisk historie var utgangspunktet for mye forskningen. Luhmann setter individet til 

                                                 
2
 Individet har vært sett på som base for mye av vestlig tenkning. Jeg kommer nærmere inn på dette når jeg tar 

for meg Luhmanns teori, og hvordan denne danner basis for han syn på samfunnet og verden. 
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siden i en grad som ikke har vært gjort før. En redegjørelse for kjærlighet med utgangspunkt 

utenfor individet er målet for Luhmanns verk ”Liebe als Passion”.     

 

En måte å se på kjærlighet vil være som en indre følelse som alltid har eksistert i menneskets 

indre faste kjerne. Kjærligheten har opp gjennom tusenvis av år måtte kjempe mot overmakt i 

form av religion og rasjonalitet. Det er først nå i det vestlige samfunn at kjærligheten kan 

blomstre fritt. Helen Fisher baserer sin forståelse av kjærlighet i et slikt syn.
3
  

 

Luhmann har en annen forståelse av kjærlighet enn Fisher, og ser ikke kjærlighet som en 

naturlig del av mennesket. Luhmann ser for seg et ”kjærlighetsbegrep” eller i hans teoretiske 

verden, en kjærlighet som generelt symbolsk system. Kjærligheten har eksistert over lang tid, 

men står i forhold til og er et resultat av samfunnet. I Europa har systemet hatt ulikt innhold til 

ulike tider. Kjærlighetssystemet har forandret seg og er ikke noe som man har kjempet seg 

fram til i en slags individets frigjøring fra overmakten.  

 

Den moderne kjærlighet har hos Luhmann oppstått som følge av overgangen til en ny 

samfunnsform. Det er først i det fra 1800-tallet at man får en intim sfære som står i opposisjon 

til samfunnets andre sfærer. Samtidig har samfunnet blitt mer komplekst og ikke oppdelt i 

samfunnslag som har sitt utgangspunkt i geografien og slekten. Det moderne samfunn er i 

følge Luhmann organisert i forhold til funksjoner. Overgangen til en ny samfunnsform fører 

til store forandringer i de ulike semantiske systemene eller idegodset, som all kommunikasjon 

i samfunnet bygger på.. Vi har her med det Luhmann tenker som en evolusjonsprosess. Det 

finnes ulike systemer med en intern kode som i en lukket prosess forsøker å tilpasse seg 

samfunnets påvirkninger så godt det er mulig ut fra kodens interne muligheter og logikk. En 

bør her tenke på at Luhmann ser sitt perspektiv som et av mange. 

 

1.2 Problemstilling i oppgaven 

Luhmann tar opp kjærlighet som symboliske generaliserte kommunikasjonsmedie, og 

behandler ikke kjærlighet som en følelse med rot i individet. Med symbolsk generaliserte 

mener Luhmann at kjærlighet inneholder en slags felles overindividuell forståelse av et 

fenomen som vi alle kan hente tips fra om hvordan vi skal kommunisere. Luhmann ser ikke 

kjærlighet ut fra et individuelt perspektiv. 

                                                 
3
 Helen Fisher 2004: Why we love. The Nature and Chemistry of Romantic Love  
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”Entsprechen wird Liebe hier nicht, oder nur abglanzweise, als Gefühl behändelt, sondern 

als symbolish generalisiert Code, der darüber informiert, wie man in Fällen, wo dies eher 

unwahrscheinlich ist, dennoch erfolgreich kommunizieren kann. Der Code ermutigt, 

entsprechende Gefühle zu binden.”
4
 

 

Kjærlighet som en symbolsk kode gir informasjon om hvordan man kan kommunisere 

framgangsrikt i tilfeller der framgangsrik kommunikasjon er vanskelig å oppnå. Koden 

oppmuntrer aktørene til å danne følelser. Følelse og kode er i Luhmanns teori sterkt knyttet 

sammen. Luhmann mener at uten en kode ville de fleste mennesker ikke ha funnet veien til 

følelser tilsvarende de vi ser på som en følge av individet og kjærligheten. Denne 

innfallsvinkelen er unik for Luhmann.  

 

Mitt prosjekt for denne oppgaven vil bli å undersøke hvordan Luhmann redegjør for 

kjærlighetens evolusjonsmessige forandringer, og hvilken plass dette gir følelsene og 

individet i Luhmanns tenkning. Luhmann velger å se kjærlighet i et perspektiv som ikke 

tar utgangspunkt i individuelle følelser. Dette er et perspektiv som virker langt fra en 

vanlig forståelse av kjærlighet, men kan dette ekstreme perspektivet gi et fruktbart 

innsyn i kjærligheten? Kan Luhmanns systemteoretiske perspektiv brukt på kjærlighet 

gi en god forståelse av Luhmanns teorien? Kan et perspektiv som integrerer to 

ytterpunkter gi fruktbar forståelse av begge ytterpunktene? Følelseskald systemteori og 

lidenskapelig kjærlighet kan i utgangspunktet virke som to slike ytterpunkter.  

 

1.3 Framgangsmåte for oppgaven 

Mitt mål er at analysen skal utgjøre en hermenautisk sirkel, og å utforske i henhold til 

idéhistorisk tradisjon. ”Utforskningen av disse tekster kjennetegnes av en sirkulær tilnærming, 

en vandring mellom analyse og beskrivelse av teksten, og dens ulike kontekster. Alt sammen 

tjener til å lede fram til en bedre og dypere forståelse eller forklaring.”
5
 Jeg vil forsøke å 

veksle mellom de ovenstående punkter for å bedre min forståelse. Min forståelseshorisont skal 

smelte sammen med hovedteksten ”Liebe als Passion” av Niklas Luhmann. I Luhmanns 

terminologi skal et unikt blindt punkt smelte sammen med en akademisk størrelse. 

 

                                                 
4
 Niklas Luhmann 1983: Liebe als passion s. 9 

5
 Olausson, Lennart 1996: Idéhistoriens egenart. Teori- og metodefrågor inom idéhistorien. s. 12.   
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Fremgangsmåten for oppgaven ser jeg som en form for dialog mellom meg og Luhmanns 

verk. En dialog som ikke vil bringe fram noen absolutt sannhet, men har som mål å bidra til 

økt forståelse av ”Liebe als Passion”. En målsetning om å produsere et perspektiv på et av 

samfunnets sentrale områder er i overensstemmelse med Luhmanns teori.
6
 

 

 Jeg har flere ganger vært gjennom Luhmanns originaltekst for så å styrke min forståelse ved 

å sette meg inn i hans samlede teoridannelse og hans intellektuelle kontekst. For hver gang jeg 

har returnert til originalteksten har jeg fått en ny forståelse av den.
7
 En slik fremgangsmåte er 

ikke særlig god i en skriftlig fremstilling, og jeg har derfor valgt å strukturere oppgaven på 

følgende måte:  

 

Del 1: Innledning.  

 

Del 2: En redegjørelse for Luhmanns systemteori Målet for denne delen av oppgaven er å 

forbrede leseren til en god forståelse av del fire som utgjør en analyse av hvordan Luhmanns 

ser på kjærlighetens historiske evolusjon. Som sekundærlitteratur har jeg bl.a. benyttet meg av 

Jan Inge Jönhills doktorgradsavhandling (1997) og Kneer og Nassehis (2002) innføring i 

Luhmann. 

 

Del 3: Kjærlighet og Luhmanns intellektuelle kontekst. Mitt mål for denne delen av oppgaven 

er å sette Luhmann i perspektiv i forhold til andre tenkere. Dette for å forstå Luhmann bedre. 

Jeg vil her starte med en individbasert måte å se kjærlighet på, for å senere gå mer inn på 

Luhmanns bakgrunn for å se kjærlighet uten individet. Et individbasert syn på kjærlighet og 

Luhmanns syn på kjærlighet ser jeg som ytterpunkter, og jeg bruker bl.a. Helen Fisher som et 

ytterpunkt for få fram Luhmanns kjærlighetssyn. Videre redegjør jeg for Luhmanns forhold til 

strukturalismen i denne delen av oppgaven. 

 

Del 4: Analyse av Niklas Luhmanns (1983) ”Liebe als Passion”. Jeg vil vise hvordan 

Luhmann benytter sin teori for å beskrive kjærlighetens historiske forandringer. Annen 

litteratur brukes også for å analysere Luhmanns tekst. Jeg vil spesielt nevne Brekke, Høstaker 

og Sirnes (2003) som i Dimensjoner i moderne sosialteori diskuterer blant andre Luhmann. 

Som en innføring i kjærlighet har jeg i stor grad benyttet meg av Kai Aalbæk-Nielsens to bind 

                                                 
6
 For en nærmere gjennomgang av dette se nedenfor  s. 30-33. 

7
 Gregersen og Køppe 1994: Idehistorie. Ideer og strømninger i det 20. århundre. Bind 1. s. 233 



 9 

som dekker kjærlighet fra det 15. århundre til forrige århundre. Min analyse bygger på det 

tyske originalverket ”Liebe als Passion”, men da det har vist seg svært krevende å forstå 

teksten har jeg også benyttet en svensk oversettelse. Tysk språk og Luhmanns teori har til 

tider vært utfordrene.   

 

Del 5: Oppsummering og konklusjoner. Her redegjør jeg for hvilke resultater denne oppgaven 

har gitt, og skisserer nye angrepsvinkler på Luhmanns teori og kjærligheten. 

    

Tyngdepunktet i oppgaven ligger i del 4. Grunnlaget legges i del 2 og 3 for å forstå del 4. Del 

2 og 3 kan leses enkeltstående som en innføring i Luhmann.   

 

Før jeg redegjør for Luhmanns teori vil jeg gjøre oppmerksom på at etter min mening henger 

Luhmanns begreper og teorikonstruksjon sammen i en helhet. Det er derfor ikke bare enkelt å 

vite hvor man skal begynne når man går inn i Luhmanns teori. Jeg ber derfor om at leseren 

har tålmodighet, og håper at jeg ikke gjør Luhmann mer komplisert enn nødvendig. Når det er 

sagt er det ikke til å komme bort fra at Luhmann ikke er den letteste å forstå. Luhmann er til 

tider svært abstrakt og bygger sin teori i stor grad på egne begreper dette letter ikke 

tilgjengeligheten, men øker graden av vitenskaplighet.  
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Del II: Luhmanns systemteori 

 

Introduksjon til del II 

Jeg vil i denne delen av oppgaven redegjøre for Luhmanns teori om samfunnet og 

kommunikasjon. Jeg starter med en generell introduksjon (Del 2.1), en kort gjennomgang av 

Luhmanns liv. Jeg vil i resten av denne delen gå fra samfunnsnivå via individnivå for å 

avslutte med systemet for kjærlighet. På samfunnsnivå forklarer jeg hvordan Luhmann ser for 

seg samfunnets evolusjon (Del 2.2). Jeg vil deretter se nærmere på Luhmanns systemteori (Del 

2.3) og hans forståelse av kommunikasjon (Del 2.4). Luhmann ser for seg at kommunikasjon 

skjer innenfor et system, og hans systemteori og kommunikasjon er derfor knyttet sammen. 

Denne delen kan leses for seg som en introduksjon til Luhmann, men som del av min 

hovedoppgave utgjør del to et grunnlag for å forstå del fire, Luhmanns syn på kjærlighetens 

historiske evolusjon. 

 

Samfunnet består for Luhmann av mange systemer som kommuniserer med verden rundt. For 

Luhmann er denne kommunikasjonen en lukket prosess, og dette tas opp under 

kommunikasjon mellom systemene (Del 2.5) Jeg markerer deretter overgangen til individnivå 

med Samfunn og Individ (Del 2.6). Luhmann ser for seg at kommunikasjon og systemene 

både på samfunnsnivå og individnivå fungerer på samme måte dette som en følge av at hans 

mål er å skape en universell teori. For å vise dette vil jeg undersøke hvordan Luhmann ser for 

seg kommunikasjon på individnivå eller med begrepet Luhmann bruker psykiske systemer 

(Del 2.7) Jeg går videre i gang med en kort gjennomgang av Luhmanns syn på kjærlighet som 

generelt symbolsystem (Del 2.8) og hvordan han ser kjærlighetens historiske evolusjon (Del 

2.9).  

 

Før neste del avslutter jeg med Luhmanns syn på observasjoner (Del 2.10). Dette er et lite 

innblikk i Luhmanns metode. Jeg ser på mulige hindringer i å drive forskning på kjærlighet i 

problematiske observasjoner av kjærlighet (Del 2.11) I Luhmanns teori benyttes begrepet av 

observasjoner av 2. orden når man har med forskning å gjøre. Enhver deltaker i en 

kommunikasjon observerer, men Luhmann ser på observasjon i vitenskapen på en spesiell 

måte.  
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2.1 Generelt om Luhmann 

Da Niklas Luhmann forlot en karriere som jurist i det offentlige, for å tiltre i en stilling ved 

det nyopprettede universitetet i Bielefeld i 1968, var det ikke åpenbart hvilken disiplin han 

skulle velge. Da valget falt på sosiologi var begrunnelsen først og fremst at man her kunne 

studere en lang rekke emner. Denne begrunnelse sier en del om Luhmann. Resultatet av hans 

arbeider strekker seg over en rekke akademiske disipliner. Luhmann er svært positiv til de 

empiriske undersøkelser som sosiologien har utført, men beklager mangelen på en teori med 

universell målsetting i faget.
8
 Luhmann ser det som sitt mål å utvikle en slik teori, og starter 

derfor sitt arbeid ut fra en antagelse om at det finnes systemer i verden. Med kravet om 

universalitet følger ikke et mål om å skrive en altomfattende verdensteori, men en teori som 

omfatter alle sosiale kontakter.
9
 Med dette målet utarbeides teorien om sosiale systemer, og de 

begreper som gjør teorien helt unik.    

 

I 1960 studerer Luhmann ved Harvard, og der blir han påvirket av den amerikanske 

systemtenkeren Talcott Parson. Luhmanns systemteori skiller seg allikevel fra Parsons ved at 

Luhmann ikke ser samfunnet som en funksjonell helhet. Luhmann deler opp samfunnet i 

sterkt uavhengige systemer. Der Parson er optimist viser Luhmann seg mer som en skeptiker. 

10
 Luhmanns teori viser ikke vei mot bedre løsninger for samfunnet, men har en deskriptiv 

målsetning.  

 

Luhmanns publikasjoner er svært omfattende, og tematiserer, som jeg har vært inne på i 

innledningen, en rekke samfunnsområder. Hovedverket for min hovedoppgave er Luhmanns 

analyse av samfunnets intimområde Liebe als Passion – Zur Codierung von Intimitet fra 

1982. Luhmann analyserer her intimsfærens semantikk og de historiske forandringer koden 

for kjærlighet har vært gjennom.
11

  

 

Interessen for Luhmann i Norge har vært relativt lunken. Dette kan ha to årsaker. For det 

første kan Luhmann ikke knyttes til en radikal kritikk av samfunnet slik tilfelle er med 

Habermas.  Luhmann står for en teori som gjør det vanskelig å felle noen dom over dagens 

tilstander og langt verre å stake ut noen kurs for framtiden. Bakgrunnen for dette er at 

                                                 
8
 Kneer og Nassehi 2002: Niklas Luhmann Introduksjon til teorien om sosiale systemer. s. 14 

9
 Ibid. s. 12 

10
 Jönhill, Jan Inge 1997: Samhället som system och dess ekologiska omvärld. s. 494. 

11
 Ibid. s. 497 
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Luhmann ikke tror på noen sentral instans eller offentlighet som kan kritisere eller veilede. 

Det finnes ikke noen plass hos Luhmann for Habermas sin borgerlige offentlighet med andre 

ord. Dette har ført til at noen har fått et litt pessimistisk syn på Luhmann, og han har blitt sett 

på som konservativ sammen med andre representanter for funksjonalismen. For det andre 

bygger Luhmann videre på en systemteori som ble etablert av Talcott Parson. Systemteori 

fikk sterk kritikk fra midten av 1960-tallet. ”Dessuten ble systemteori i forlengingen av 

Talcott Parson sterkt kritisert innenfor angloamerikansk samfunnsvitenskap fra midten av 

1960-årene. Den delen av internasjonal samfunnsvitenskap som norsk samfunnsvitenskap var 

mest knyttet til, hadde vært kritisk til funksjonalismen” 
12

Først på 1990-tallet har interessen 

for Luhmann tatt seg opp i Norge. Da med arbeider av Doublet 1995, Sand 1996, Hagen 1999 

og Bakken 2000. 

 

2.2 Samfunnets evolusjon 

Luhmann ser på framveksten av det moderne samfunn fra 1600-tallet som en gradvis 

utskilling av ulike system som knyttes til ulike sosiale funksjoner. Det moderne samfunnet 

blir over en lengre periode så komplisert at det ikke er mulig å holde det sammen og fungere 

med det gamle stendersamfunnets løsninger. Luhmann sier at samfunnet i middelalderen var 

organisert gjennom en stratifisert differensiering, og dette innebærer at det var lite kontakt 

mellom de forskjellige delene eller lagene i samfunnet siden samfunnet foreløpig ikke var 

tilstrekkelig komplisert. De ulike delene kunne klare seg selv uten særlig kontakt.  

 

Luhmann bruker tre begreper for å beskrive graden av kompleksitet i samfunnet. I en primitiv 

verden med spredt bosatte stammer eksisterer en segmentær differensieringsform. De ulike 

delene av samfunnet har svært liten kontakt med hverandre og det eksisterer ingen hierarkisk 

struktur. Samfunnets delsystemer er også svært like og likeordnet i familier, klaner og 

stammer. Innenfor de ulike delene av samfunnet eksisterer en svært enkel kommunikasjon 

uten store muligheter eller vanskeligheter når det gjelder tilslutning. Det som gir mening å 

kommunisere har et svært ukomplisert omfang. I følge Luhmann kan mening forstås i tre 

dimensjoner; tidsdimensjonen, saksdimensjonen og sosialdimensjonen.
13

 Tidsdimensjonen 

sier noe om når noen kommuniserer, saksdimensjonen som omhandler hva som tas opp i en 

kommunikasjon, og sosialdimensjonen som sier noe om hvem som kommuniserer. I et 

samfunn som befinner seg i den segementære differensieringsformen er all kommunikasjon 
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ukomplisert i alle meningsdimensjonens mulige handlingstilslutninger, det være seg om man 

tenker tidsmessig, saksmessig eller sosialt. Kommunikasjonen er fremdeles sterkt preget av 

konkret tilknytning og tilstedeværelse. ”Denne begrensingen er et resultat av at segmentært 

differensierte samfunn utdifferensierer seg i delsystemer, som er begrenset til konkrete 

lokaliteter og handlingssituasjoner; det dreier seg altså om samfunn hvor differensen mellom 

interaksjon og samfunn enda ikke kan oppleves, ettersom personenes nærvær fungerer som 

det vesentligste kriterium for nærvær.” 
14

  

 

På grunn av den lave kompleksiteten kan samfunn med en segmentær differensieringsform i 

svært liten grad tilpasse seg endringer og utfordringer, og står derfor i fare for å oppløses. Da 

verden forandres i en mer kompleks retning medfører dette at det oppstår systemer som 

inneholder en kompleksitet som motsvarer det verden rundt inneholder. Slik kan systemet gi 

svar på det omverden rundt systemet gir av utfordringer gjennom kommunikasjon. Samfunnet 

forandres og får mer og mer preg av det Luhmann kaller en stratifisert differensiering.  

Samfunn med stratifisert differensiering er inndelt i ulike og rangordnede delsystem som 

stender, sjikt og klasser. Eksempler på samfunn med en slik inndeling er føydalsamfunnene i 

den europeiske høymiddelalderen, Romerriket og de kinesiske keiserdynastiene. 
15

 I hvert 

stratum av samfunnet er det likhet, men mellom dem er det ulikhet. Moral blir i samfunn med 

stratifisert differensiering viktig og representerer hierarkiets legitimitet. Religion danner 

grunnlag for de plikter og oppgaver den enkelte må gjøre for å leve et gudfryktig liv. Den 

enkeltes identitet blir sterkt knyttet til den sosiale posisjon, og slik opprettholder moralen 

stabiliteten i forholdene mellom samfunnets ulike delsystem. Man kan her se at Luhmann 

behandler såkalte primitive samfunn med respekt. Primitiviteten legges i kommunikasjonen 

mellom systemene og ikke i menneskene. 
16

 Jeg gjør senere mer grundig rede for Luhmanns 

syn på individet og mennesket.  

 

Overgangen til det moderne samfunn foregikk på den samme måten som overgangen mellom 

det segmentære og det stratifikatoriske differensierte samfunn. Graden av kompleksitet ble 

etter hvert så høy at de nye krav fører til at det utvikles systemer i samfunnet som gjør det 

mulig å takle denne kompleksiteten. De gamle systemer kan danne nye delsystemer eller de 

gamle systemene får en mer kompleks struktur, som muliggjør meningsfull kommunikasjonen 
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med andre system. Samfunnets ulike lag eller deler må kommunisere og samhandle i en stadig 

høyere grad. Mer kompleksitet betyr mer kommunikasjon mellom lagene i samfunnet. 

Luhmann sier at det moderne samfunn har en funksjonell differensiering. De ulike systemene 

som etableres i det moderne samfunn tar seg av ulike funksjoner som er helt nødvendige for å 

opprettholde samfunnet. Slike systemer kan være rettssystemet, mediesystemet, det 

økonomiske systemet, det politiske systemet og kjærlighetssystemet. Alle systemene 

eksisterer for å gi mening til kommunikasjonen på sitt funksjonelt utdifferensierte område.  

 

I følge Luhmann 
17

 kan vi se starten på at samfunnet blir funksjonelt differensiert allerede fra 

slutten av det 16. århundre, og i løpet av det 19. århundre blir en funksjonell differensiering 

den primære differensieringen av det moderne samfunn. Denne form for differensiering 

innebærer at det ikke lenger er mulig å tilbakeføre alle samfunnets systemer til en 

grunnsymbolikk. Den grunnsymbolikken som den religiøse moralen representerte i 

høymiddelalderen erstattes nå av delsystemer med hver sin grunnsymbolikk, eller medie som 

er begrepet Luhmann bruker. Eksempler på slike funksjonelle delsystemer er økonomi, 

politikk, rett, religion, oppdragelse, vitenskap og kunst. 

  

2.3 Systemteori 

Luhmanns teori ser samfunnet gjennom kommunikasjon. Det som binder samfunnet sammen 

er ikke individene, men kommunikasjon mellom ulike systemer som er evolusjonsmessig 

dannet. De ulike systemene forholder seg til en intern kode som gir et positivt eller negativt 

svar når systemet tar opp en sak. Dette kan enklest ses i det økonomiske system hvor det 

finnes to verdier. Enten kan du betale for deg eller ikke. Man kan også se religion eller kirken 

som et system. Her er koden eller mediet helt forskjellig. Hva skjer hvis du spør presten om 

du kan komme inn i kirken hvis du betaler 200 kr. Presten vil nok stille seg noe uforstående! 

Hvis du derimot er troende eller religiøs vil presten forstå hva du snakker om. De største 

problemene i det moderne samfunn oppstår når man får problemer fra andre system som må 

behandles i system som ikke har en kode som kan behandle eller finne gode løsninger. Et 

eksempel her er miljøspørsmål som det økonomiske system skal finne løsninger på. Problemet 

er at det økonomiske system har to verdier; enten kan du betale eller ikke. Miljøet må nok lide 

i et system med en slik inndeling.
18
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I Luhmanns teori består verden av systemer med en omverden. Omverden er det som er 

utenfor systemet, og som systemet virker i. Et systems omverden kan inneholde flere andre 

systemer som systemet må forholde seg til. Det er på systemets grense med omverden som 

systemet evolusjonerer, og løsninger med utgangspunkt i systemets kode dannes. Nye 

elementer integreres i koden eller gamle elementer avvises. Vi kan bruke eksempelet med 

kirken til å illustrere dette. Kirken eksisterer i henhold til sine egne kodifiserte regler, men 

kommer ikke utenom å forholde seg til for eksempel staten. Kirken forsøker så godt som 

mulig å forholde seg til staten ut fra sine regler eller den kode som kirken holder som hellig. 

Luhmann ser slike koder som kirken følger som basert på et binært svar. Denne binære koden 

danner rammen for hva systemet gir til svar når det utfordres. Flere eksempler på slike 

systemer med koder er rettssystemets skyldig eller ikke skyldig, mediesystemets nyhet eller 

ikke-nyhet og kjærlighetssystemets kjærlighet eller ikke-kjærlighet. Som sagt er hvert enkelt 

system separate og har ulik forståelse enn andre systemer som da blir i systemets omverden. 

Overgang eller koblinger mellom systemene skjer ikke lett. Du kan ikke komme trekkende 

med en ”hot” nyhet til retten og tro at dette systemet vil behandle den på samme måte som 

mediesystemet. Koblingene mellom systemene skjer i form av irritasjoner. Man vet ikke 

hvordan andre systemer vil reagere på et systems påvirking, eller omverdens påvirking sett fra 

systemets perspektiv. 

 

I systemteorien er den grunnleggende distinksjonen skillet mellom system og omverden. 

Dette betyr ikke at systemet har en viktigere betydning enn omverden. Systemet definerer seg 

selv gjennom skillet eller grensen til omverden. Litt enkelt kan vi si at systemet opprettholdes 

gjennom den forskjellen eller det som gjør systemet spesielt i forhold til omverden. Hvis 

systemet ikke utgjør noen forskjell fra omverden faller hele grunnlaget for systemets 

opprettholdelse bort. Det finnes biologiske (organismer), psykiske (bevissthet) og sosiale 

systemer (kommunikasjon) i Luhmanns teori. Det finnes derimot ikke noe slags supersystem 

som mennesket eller systemene kan observeres gjennom.  

 

Bakgrunnen for at disse systemene utviklet seg var som ovenfor nevnt et samfunn som 

inneholdt en stadig økende kompleksitet, og samfunnets opprettholdelse gjorde krav på 

løsninger som kunne møte kompleksiteten. Ved at det etableres systemer som er lukket for sin 

omverden kan denne kompleksiteten takles, men samtidig vil det nødvendigvis gå noe tapt. Et 

system vil aldri ha et korrekt syn på verden. Verden er og blir komplisert, men systemene er 
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den løsningen som det moderne samfunn bygger på. Systemene er ikke isolerte fra omverden,  

men påvirkes og forandres gjennom det Luhmann kaller strukturelle koblinger i grenselandet 

mellom system og omverden. Hver gang et system utfordres vil skillet mellom systemet og 

omverden forandres. Vi kan igjen bruke eksempelet med kirken. Kirken blir utfordret fra de 

homofile, og kirken gir svar på denne utfordringen. Systemteoretisk vil skillet mellom system 

og omverden forandres da kirken i praksis inkluderer de homofile og forandrer sin teologi i en 

retning av å akseptere de homofile. Skillet mellom systemet religion og systemets omverden 

har blitt forandret gjennom en utfordring fra systemets omverden.    

 

Begrepet ”skille” viser til grensen mellom system og omverden, og dette skillet er til stadig i 

bevegelse når systemet gir svar på de utfordringer omverden gir. Skillet er et resultat av koden 

eller mediet som systemet baserer sine svar på, og ikke et resultat som følge av omverdens 

trykk. Dette kan ses i det økonomiske system når det utfordres av miljøproblemer. Svaret blir 

alltid i det økonomiske språk, selv om det økonomiske system forandres som en følge 

miljøproblemene. Systemet forandres derimot ikke på en funksjonell måte, og det er ikke på 

noen som helst måte sikkert at fremtidens økonomiske system vil ha bedre svar på de 

miljømessige utfordringer. Andre svar enn de som gis i dag kan en derimot se fram til. 

 

Et annet eksempel på Luhmanns skille er at vår oppfatning av oss selv som individer foregår 

ved at vi ser oss selv som en forskjell fra andre i vår omverden, eller hva som skiller oss fra 

andre. Dette utdypes når jeg ser nærmere på Luhmanns syn på mennesket og individet. 

Begrepet går igjen i systemtenkingen til Luhmann. ”Luhmann mener at dette skillet system og 

omverden er grunnskillet som gjør at vi kan forstå verden og oss selv. Det går på tvers av 

dikotomien system og livsverden, og gjør at livsverden ikke får noen særegen status i 

Luhmann sin teori. Det moderne samfunn er differensiert ut i system, uten noen felles punkt 

eller referanseramme som gjør det mulig å snakke om en felles samfunnsidentitet eller 

rasjonalitet.” 
19

  Her kommer et viktig trekk hos Luhmann fram. All kommunikasjon må forgå 

innenfor utdifferensierte sosiale systemer. Kommunikasjon med mening kan ikke foregå 

utenfor et slikt system. Det er rett og slett umulig å klare seg i den komplekse verden uten å 

ha systemene til hjelp i kommunikasjonen. Begrepet mening er spesielt i Luhmanns teori. 

Mening vil si det som er i overensstemmelse med et systems kode. Mening henviser ikke til 

en spesiell mening som man har til felles med andre mennesker. Slik sett tar Luhmann bort alt 
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håp Habermas gir mennesket gjennom hans teori om en livsverden, men Luhmanns mål er 

deskriptivt ikke normativt. Luhmann gir i sin teori et bedre grunnlag for beskrivelse av 

samfunnet og individene.
20

   

 

Luhmanns systemtenking bryter med både klassisk tenking av system som noe totalt lukket og 

moderne tanker om system som noe åpent. I Luhmanns teori blir systemer verken åpne eller 

lukkede. Det spesielle blir måten et system forholder seg til sin omverden og blir det 

Luhmann kaller autopoetiske system. Dette forholdet avgjøres i skillet mellom system og 

omverden. ”Ved første øyekast kan det se ut som om en orientering mot selvreferanse vil 

innebære en retur til klassisk systemteori sin forståelse av system som lukkede enheter. Men 

overgangen til selvreferanse innebærer ikke at relasjonen til omverden blir sjaltet ut – den blir 

bare omformulert til et internt produsert skille. Skillet mellom system og omverden blir tatt 

opp i systemet og utgjør grunnlaget for systemets forståelse av både seg selv og omverden.” 
21

 

 

Det er viktig å se at autopoetiske systemer er lukkede systemer, og de forandres som et 

resultat av omverden og den kode som systemet gjør seleksjoner ut fra. Omverden gir stoff og 

energi til denne prosessen, men det er den interne kode eller mediet som avgjør hvordan 

systemet forandrer seg. Et system blir påvirket av omverden, men de seleksjoner som gjøres 

tar systemet selv. ”Ulike autopoetiske system er knyttet til hverandre ved at system kan ta opp 

i seg informasjon fra alle andre system, men dette kan bare skje på grunnlag av seleksjoner 

som er determinert ut fra hvert system sine interne kriterier. Autopoetiske systemer er dermed 

kognitivt åpne, ved at de kan ta opp i seg informasjon fra omverden, men operativt lukkede, 

dvs. at de bare skaper kontakten sin med omverden systemrelativt, gjennom sine egne 

systemoperasjoner.” 
22

Omgivelsene eller omverden til et sosialt system blir rekonstruert i 

systemets interne kommunikasjon.  

 

Hierarkisk struktur er noe som kjennetegner den stratifiserte differensieringen. Det avgjørende 

blir at differensieringen er gjort i ulike og rangordnende delsystem i form av stender, sjikt og 

klasser. Omstillingen av samfunnsstrukturen kommer som et resultat av stadig mer 

kompleksitet. Det er viktig å tenke på at det ikke her er tenkt en teleologisk forståelse av 

samfunnsutviklingen. Den tredje typen samfunnsstruktur er ikke noe bedre enn de to første, 
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men et resultat av samfunnets stadige høyere kompleksitet. Den såkalte funksjonelle 

differensieringen kjennetegnes ved at det eksisterer ulike, men ikke rangordnede delsystem 

som skiller seg fra hverandre ved sin funksjonelle relasjon til samfunnet. Eksempler er rett, 

politikk, vitenskap, økonomi, kunst og religion.
23

 De er ulike og ingen av systemene kan 

overta eller styre andre systemers funksjoner. Hvert system har sin funksjon for samfunnets 

helhet. I det moderne samfunn dominerer den funksjonelle differensieringen, men det finnes 

også trekk fra de to andre differensieringsmåtene. Den segementære familien er et eksempel. 

Det moderne individ er ikke mulig å lokalisere innenfor noen av de enkelte systemene, og blir 

slik jeg det et dårlig grunnlag for Luhmann å undersøke samfunnet ut fra. Alle systemene 

danner heller ikke noe helhet i samfunnet, men har sitt eget perspektiv på sin omverden. 

Hvordan et autopoetisk system forandrer seg har jeg vært inne på ovenfor.  

 

Luhmann mener at hele verden er bygd opp av slike systemer derav hans krav på universalitet 

for sin teori. Det er ikke med dat sagt at alle typer systemer fungerer helt på den samme 

måten. Luhmann skiller her mellom to typer systemer. For det første finnes det biologiske 

systemer som fungerer i form av kausalitet. For det andre eksisterer det sosiale og psykiske 

systemer som fungerer i form av mening. Jeg vil i min hovedoppgave ikke ta opp biologiske 

systemer. Alle systemer fungerer for så vidt på samme måte men koden som ethvert system 

inneholder og gir svar ut fra, opererer ut fra to forskjellige prinsipper. 

  

2.4 Kommunikasjon 

Luhmann har som utgangspunkt at kommunikasjon består av tre seleksjoner eller deler: 

Informasjon, meddelelse og forståelse. ”Avsenderen må velge hva han vil si (informasjon), 

men også at han vil si det (meddelelse). Mottakeren må velge å forstå avsenders ytring som et 

forsøk på kommunikasjon, og velge om han vil respondere på ytringen. En kommunikativ 

hendelse eksisterer først når tilhøreren forstår den andre parts ytring som et forsøk på en 

meddelelse. Det er derfor ikke mulig å redusere kommunikasjon til noe den ene parten alene 

gjør. Begge parter er involvert i kommunikasjonen.”
24

 

 

Når Luhmann skal beskrive den primære aktiviteten ved kommunikasjon bruker han begrepet 

operasjon og ikke handling. Årsaken til dette er at i systemteorien kan så vel en person som et 

system fungere som aktør. En kommunikasjon kan inneholde en operasjon (handling), og i 
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praksis gjelder dette i stor utstrekning. En handling (operasjon) behøver ikke å inneholde en 

kommunikasjon. Et eksempel er at man har muligheten til å kommunisere med andre under en 

sykkeltur, men selve aktiviteten å sykle er ikke en kommunikasjon, men en handling. Jönhill 

sier derfor at kommunikasjon er et mer generelt og mer spesifikt begrep enn handling.
25

 Jeg er 

usikker på særlig den spesifikke siden.  Uansett Luhmann ser på sosiale system som 

kommunikasjonssystem. All kommunikasjon starter med en og samme operasjon: å skape et 

skille, en distinksjon. 

 

Enhver kommunikasjon er relatert til sin kontekst, og skillet (eller distinksjonen) dannes ut fra 

denne konteksten. En grunnleggende antagelse i enhver kommunikasjon er at en 

kommunikasjon vil følges av andre kommunikasjoner. ”En verden som bare kan forstås 

gjennom kommunikasjoner, noe som må starte med at det gjøres distinksjoner, er avhengig av 

aktøren, dvs. den som foretar disse distinksjonene. Forutsetningen, eller ”behovet” for å gjøre 

en distinksjon, kommer av at aktøren har erfart, iaktaget eller, med en annen både spesifikk og 

generell term, observert noe. Observatøren konstruerer således i en bestemt mening verden 

ved å gjøre distinksjoner på grunnlag av observasjoner. Dermed kan vi også snakke om 

operatøren som en observatør.”
26

 Nå er det lettere å se at kommunikasjon også inneholder en 

aktiv handling. Operatøren gjør distinksjoner som nettopp er en handling. Her kommer også 

inn at begge sider av en kommunikasjon kan ses på som en handling, siden både den som 

kommuniserer og prøver å gjøre det han har på hjertet forståelig for mottageren. Dette gjøres 

ved å velge distinksjoner ut fra det aktøren tror medfører forståelse hos mottaker. Mottakeren 

kan også ses på som handlende da denne gjør sine distinksjoner ut fra sin kontekst og prøver å 

få denne til å passe med det som blir kommunisert. Etter hvert blir rollene byttet, hvis ikke 

bryter kommunikasjonen sammen. Begge partene i kommunikasjonen kan også ses på som 

observatører da disse gjør sine distinksjoner ut fra sine observasjoner.  Kort sagt er 

kommunikasjon et grunnelement hos Luhmann, og aktørene må gjøre distinksjoner på 

bakgrunn av observasjon av sin kontekst eller omverden. Slik sett foregår all kommunikasjon 

innenfor et system. Dette utgjør et selvrefererende system. 

 

I forbindelse med kommunikasjon opererer Luhmann med dobbelt kontingens. Dette begrepet 

beskriver at begge deltakere i en kommunikasjon har et stort antall valgmuligheter i en 

kommunikasjon. Kontingens er et begrep som betegner valg i en kommunikasjonssituasjon, 
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og betyr her muligheter for tilslutninger. Dobbelt kontingens viser til at for eksempel psykiske 

systemer har hver sine muligheter for å velge de tilslutninger som de finner best egnede.  

 

I det moderne samfunn har kommunikasjonen blitt svært vanskelig, Luhmann beskriver den 

som i utgangspunktet usannsynlig, dette er et resultat av graden av kompleksitet. Individene 

møter hverandre i et stort antall situasjoner. For å hjelpe til slik at sjansene for 

kommunikasjon øker etableres det medium i samfunnet. Luhmann skiller mellom tre typer 

medium: språk, utbredelsesmedium og symbolsk generaliserte medium. Språket øker 

mulighetene for å kommunisere ut over det rent sanselige. Språket løser ikke problemet med å 

få til kommunikasjon, men øker muligheten i den doble kontingensen.
27

 Etableringen av 

utbredelsesmedium øker antallet av mulige kommunikasjoner sterkt. ”Gjennom skriften blir 

kommunikasjonen frigjort fra det umiddelbare nærværet og fra deltakernes minne. 

Kommunikasjonen blir gjennom utviklingen av utbredelsesmedia frigjort fra tid og rom, og 

dermed øker også samfunnets kompleksitet. Utviklingen av språk og utbredelsesmedier fører 

til en radikal øking i omfanget av tilbud om kommunikasjon, men gjør det samtidig mer 

usannsynlig at kommunikasjonen skal lykkes.”
28

 For å forsøke på ny å bøte på den umulige 

kompleksiteten i kommunikasjonen etableres det symbolsk generaliserte medium, for 

eksempel penger, makt, sannhet og kjærlighet. Symbolsk generalisert medium er mekanismer 

for å begrense den uhåndterbare mengde alternativer man kan velge mellom, for å redusere 

kompleksitet, eller mer spesifikt, for å løse problemet med dobbelt kontingens. Med andre ord 

et redskap for å få deltakerne i en kommunikasjon til å akseptere en kommunikasjon og å 

kommunisere videre. ”Symbolsk generaliserte medium skal sikre at ego sin seleksjon blir 

akseptert av alter som en premiss for hans egen seleksjon.”
29

 ”Symbolske generaliserte 

medium gjør kommunikasjon mer sannsynlig ved å etablere kriterier for forståelse av en 

ytring og gjennom å motivere til tilslutning.”
30

 Gjennom å ha en felles forståelse eller 

standard for ulike kommunikasjoner er det lettere å oppnå kommunikasjon. Er dette en ytring 

om kjærlighet, en nyhet, en religiøs overbevisning eller en beskjed om at jeg plikter å gjøre 

noe? De generaliserte medier hjelper deltakerne med seleksjonen i en kommunikasjon. 

 

Symbolsystemet kjærlighet setter oss i stand til å lettere oppnå kommunikasjon. Vi har ett 

felles system for samtalen. Man prater ikke på den samme måten til en lagkamerat i fotball 
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som til kjæresten sin. Her er det to ganske ulike symbolsystemer som brukes til ulike tider og 

situasjoner. Slike symbolsystemer har eksistert til alle tider men innholdet i systemets kode 

kan forandres over tid. Her er kjærlighet et godt eksempel. I middelalderen inneholdt koden 

noe ganske annet enn dagens kode. Man må si at koden i systemet er under stadig forandring 

ut i fra hvordan systemet blir irritert av sin omverden. Kjærlighetssystemets kode var i 

middelalderen ikke noe man oppnådde i ekteskapet, men gjennom et utenomekteskapelig 

forhold med en kjekk ridder. Trubadurvisene vitner om dette.   

 

Luhmann definerer gjennom sin kommunikative vending samfunn som alt det som kan 

kommunisere. Dette blir et svært omfattende samfunnsbegrep, og inkluderer hele 

verdenssamfunnet. Det eneste som samfunnssystemet står ovenfor er det psykiske systemet på 

den ene side, og naturen og de materielle omgivelsene. Det er her viktig å huske Luhmanns 

tilbakevising av et nivå som kan skape et perspektiv over hele samfunnet. Det er ikke å 

hentyde dette når han inkluderer det aller meste i verdenssamfunnet. Hele systemet 

verdenssamfunnet som blir et sosialt system i største format inneholder et stort antall 

subsystemer (rett, media osv.) som hver skaper sitt unike perspektiv på samfunnet. 

 

Det er som ovenfor er nevnt en rekke ganger, sentralt i Luhmanns teori at man ikke kan skape 

en form for samfunnsmessig rasjonalitet. En hver form for rasjonalitet blir skapt med et 

utgangspunkt, et såkalt blindt punkt. Et system kan ha en form for selvrefleksjon, men 

rasjonaliteten må fungere gjennom kommunikasjon. Kommunikasjonen må ha et 

utgangspunkt i den interne koden. Ved å reflektere over eget system vil man kunne oppnå 

forandring, men det vil aldri kunne fjerne utgangspunktet for sin selvrefleksjon. Enhver ny 

selvrefleksjon må ha utgangspunkt i en kode. Selvrefleksjonen kan forandre koden, men 

koden vil fortsatt eksistere. Man kan ikke oppheve sitt ståsted og bli objektiv. Det finnes bare 

avgrenset rasjonalitet. ”Alle forsøk på å skildre helheten blir momentant fanget inn av et 

subsystem og preget av systemets særegne forhold. Derfor finnes bare avgrenset rasjonalitet, 

eller rettere: bare systemrelativ rasjonalitet, og ingen form for helhetlig, samfunnsmessig 

rasjonalitet.”
31

 Ideen om den helhetlige fornuft må gis opp, og løsningen på samfunnets 

problemer er ikke mer integrasjon (helhetlighet), men mer differensiering og flere svar. Dette 

er evolusjonens svar på samfunnets stadige høyere kompleksitet. Samfunnsutviklingen er ikke 

en styrt prosess, men et resultat av systemenes evolusjon. 
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2.5 Kommunikasjon mellom systemene 

En følge av at Luhmann ser på et system som operativt lukket, men kausalt åpent, er at et 

psykisk system ikke kan knyttes sammen med et annet. En følge av dette er at flere psykiske 

systemer heller ikke kan knyttes sammen. Når det dannes sosiale systemer er dette ikke et 

resultat av at mange psykiske systemer har slått seg sammen i en høyere enhet. Her ligger 

årsaken til at Luhmann ikke er tilhenger av noen form for forståelse mellom mennesker. 

Bevisstheten i det psykiske systemet er ikke i stand til å overføre noen form for mening til 

andre psykiske systemer. Tanker og mening kan bare videreføres og forandres innenfor 

bevisstheten i form av psykiske systemer eller innenfor et sosialt system. Psykiske og sosiale 

system opererer innenfor en selvprodusert forståelse av mening, og er et resultat av den 

sentrale koden, og ikke som en følge av møter med andre systemer. Forståelse og fornuft er 

begreper som tradisjonelt har blitt sett på som et grunnlag for fellesskap for mennesker. Dette 

synet deler ikke Luhmann, og ser begge begreper som produkter av likeverdige systemer.  

 

Kommunikasjon i betydningen forståelse eller kommunikasjon i tradisjonell forstand mellom 

systemer eksisterer ikke i Luhmanns teori. Her må man huske Luhmanns syn på 

kommunikasjon. I systemteorien betyr jo kommunikasjon seleksjoner i henhold til systemets 

interne kode. At det ikke eksisterer kommunikasjon mellom systemene betyr derimot ikke at 

det ikke fines påvirkninger og kausalitet i Luhmanns teori. Det Luhmann mener er at det ikke 

kan foregå noe meningsoverføring mellom psykiske systemer og andre psykiske systemer, 

mellom psykiske systemer og sosiale systemer eller mellom sosiale systemer og andre sosiale 

systemer. De eksisterer på hver sin autopoetiske måte, men psykisk systemer i form av en 

bevissthet må eksistere for at kommunikasjon i form av sosiale systemer skal komme i stand.     

 

Hvordan beskriver Luhmann så kontakten mellom psykiske og sosiale system? ”Som 

grunnbegrep for å betegne de observerbare forbindelsene mellom for eksempel psykiske og 

sosiale systemer bruker Luhmann termen strukturell kobling.”
32

 Språket er den felles 

meningsbæreren som gjør det mulig å utløse kommunikasjon i sosiale systemer. Språket 

brukes i både psykiske og sosiale systemer for å danne meningsfullhet. En strukturell kobling 

viser til den måten systemets kode velger ut kontakt med systemer i omverden. Selv om et 

system er helt avhengig av sin omverden for å opprettholdes dreier det seg ikke om et 

symmetrisk forhold. ”Autopoetiske system bestemmer selv sine kontakter med omverden. De 
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skjermer seg fra utallelige influenser fra omverden, og selekterer ut noen få relasjoner utad. 

Strukturelle koblinger er en mekanisme for økning av tosidig påvirkning under forutsetningen 

av at andre kanaler utelukkes.”
33

 En slik utvelgelse av kontakter gjør mulig vellykket 

kommunikasjon samt opprettholdelse av samfunnets systemer. Denne kontakten eller 

kommunikasjonene mellom systemene skapes resonans som irriterer systemet. Dette medfører 

en konstruktiv eller ikke-konstruktiv evolusjon. Som en forløper til begrepet strukturelle 

koblinger brukte Luhmann interpenetrasjon.
34

 Interpenetrasjon er derimot et begrep som er 

blitt brukt i en årrekke av bl.a. strukturfunksjonalismen, og med strukturelle koblinger dannes 

et nytt begrep som ikke har tidligere meninger. Dette er bakgrunnen for Luhmanns 

oppbygging av en egen begrepsverden.  

      

2.6 Samfunn og Individ 

Forholdet mellom individ og samfunn er i følge Jan Inge Jönhill et gammelt grunnproblem 

som de moderne samfunnsvitenskapene ikke har besvart på en tilfredsstillende måte.
35

 

Individet har blitt sett på som en del av samfunnet, men dominerer individet samfunnet eller 

blir individet dominert av samfunnet?  

 

 I Luhmanns systemteori blir individet plassert i systemets omverden. Dette medfører ikke at 

individets betydning blir mindre, snarere tvert imot. Luhmanns perspektiv gjør det mulig å se 

individet som mer komplekst, ubundet og individualiteten kan forstås bedre. Begrepet 

individualitet er i følge Luhmann
36

 ikke nødvendigvis knyttet til det moderne samfunn. 

Individualiteten hos det før-moderne mennesket har derimot en annen tilknytning. I det 

stratifikatoriske samfunnssystem eksisterte individualitet som en følge av forankring i 

familien, og som inklusjon i et samfunn. Individualitet ble også sett gjennom moralen. Var 

man inkludert i samfunnet og moralen kunne man også se på seg selv som et individ. I det 

moderne funksjonelle samfunnssystem blir i følge Luhmann individualitet definert gjennom 

eksklusjon. Jeg kommer nærmere tilbake til hvordan eksklusjon definerer individet i det 

moderne samfunn. 
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I følge Jan Inge Jönhill kan man konstantere at et utgangspunkt i mennesket har vært 

uhåndterlig for de moderne vitenskaper.
37

 Jönhill mener at grunnen til dette er at et slikt 

utgangspunkt ikke gir oss noe kunnskap om hvordan man kan skille mennesket og det sosiale. 

Uten en slik distinksjon vil en ende opp med å ikke klare å definere noen av delene.  

Bakgrunnen for problemene med mennesket eller individet, og det sosiale samfunnet finnes i 

ideologiske kontroverser rundt ulike former for individualitet (Liberalisme) og kollektivisme 

(Sosialisme).  

 

Luhmann og systemteorien gir i følge Jönhill en ny forståelse av individet. Luhmann går bort 

fra individet som grunnenhet og ser i stedet systemet som grunnenhet. Individet blir satt i 

systemets omverden. Luhmann skiller mellom organismer på den ene siden, og sosiale og 

psykiske system på den andre siden. ”Organismer integreres på basis av liv (i biologisk 

mening), sosiale system og psykiske system integreres derimot på basis av mening.”
38

 Selv en 

celle i en organsime er et autopoetisk system. Det samme gjelder organismen som helhet og 

hjernen. Forskning på hjernen viser en høy grad lukkethet.
39

 I tillegg til de organiske systemer 

kommer det psykiske system, som igjen skiller seg fra det sosiale system. Luhmanns teori er 

ment som universell i den mening at Luhmanns teori innfører en del grunnbegreper og 

grunnleggende funksjoner som gjelder universelt.      

 

2.7 Psykiske systemer 

I følge Luhmann finnes det ulike former for systemer, derunder også psykiske systemer. 

Mennesket er en samling av ulike systemer; det fysiske og det psykiske. Begrepet menneske 

brukes ikke i Luhmanns teori da det henviser til en betydning av en enhet for sisteinstans.  

Mennesket har vært sett på som en plattform som man kan drive vitenskaplige undersøkelser 

ut fra, en plattform som man kan gi rettigheter, og en plattform for handling og fornuft. 

Mennesket har blitt sett på som et grunnlag for alt som er.
40

 I Luhmanns teori gis ikke 

mennesket en slik plass, og hvis man ser etter et begrep som erstatning vil man ende opp med 

det langt mer moderate psykisk system. For å forstå forskjellen på begrepet menneske og 

begrepet psykisk system må man huske at et system i Luhmanns teori er lukket og derav ikke 

det samme som et menneske. Et psykisk system er lukket og ikke det samme som en deltaker 
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i en kommunikasjon. Når Luhmann bruker begrepet person er dette for å benevne et psykisk 

system i en kommunikasjon. Begrepet kommunikasjon brukes annerledes av Luhmann. Dette 

innebærer at det ikke eksisterer noen form for overføring i en kommunikasjon, og det 

eksisterer ikke noen direkte kobling mellom psykisk systemer eller mellom psykiske systemer 

og sosiale systemer. De ulike systemene kan påvirke hverandre. En kan beskrive dette som en 

form for irritasjon eller med Luhmanns begrep strukturell kobling. Dette er egentlig ikke så 

vanskelig å oppleve i det daglige liv. Hvem har vel ikke opplevd å prøve å få andre til å forstå 

det en vil kommunisere? Grunnen til alle vanskeligheter i kommunikasjon er i følge Luhmann 

at det eksisterer to separate psykiske systemer i kommunikasjonen, hver med sitt store utvalg 

av kombinasjoner eller kontingens. Begrepet kontingens brukes av Luhmann for å beskrive de 

muligheter for tilknytning som ligger i et psykisk systems kode, når systemet blir utfordret fra 

omverden i form av kommunikasjon. I møte med andre personer (psykiske systemer) er det 

som sagt ingen direkte kobling i form av felles forståelse (jmf. Habermas) men i stor grad 

ulikhet. Her er det er viktig å merke seg at kommunikasjon er et begrep som Luhmann bruker 

for å beskrive kontakten mellom systemer. Kontingens er Luhmanns begrep for de seleksjoner 

som et system gjør internt i henhold til sin kode.  

 

Det psykiske systemets bevissthet inneholder en struktur. Denne strukturen inneholder 

tilknytningsmuligheter eller kontingens i form av tanker som er knyttet opp mot andre tanker. 

Et psykisk system er bygd opp i språket, og dets tanker er knyttet sammen på en måte som gir 

mening. ”Bevisstheten produserer tanker ved hjelp av tanker. Hver tanke, dvs. hver 

enkeltbegivenhet i det psykiske systemet, besitter en intensjonal struktur. Til hver tanke hører 

det et bestemt innhold, et tankeinnhold; bevissthet er m.a.o. alltid bevissthet om noe. 

Øyeblikkets tanke intenderer et eller annet, og samtidig henviser det intenderte til ytterligere 

muligheter for opplevelse.”
41

 Ethvert system har sin struktur eller kontingens som følges ved 

kontakt med andre systemer. Luhmann mener at verden er bygd opp av systemer som 

fungerer på den samme måten og som er selvoppholdene. Derav en allmenn teori om 

autopoetiske systemer.        

 

Til hjelp i kommunikasjonen finnes ulike symbolsystemer som gir en slags felles orientering. 

Symbolsystemene øker tilslutningsmulighetene for et psykisk system i en kommunikasjon, og 

øker mulighetene for at en kommunikasjon skal bli akseptert. Med akseptert mener ikke 
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Luhmann at et annet psykisk system i kommunikasjonen skal forstå, være enig eller komme 

fram til en bedre løsning. Luhmann ser en vedvarende kommunikasjon, i form av at et annet 

psykisk system gir svar, som en vellykket kommunikasjon.  

 

Selv med symbolsystemer til hjelp er kommunikasjon vanskelig å oppnå. Personen som 

forsøker seg på å kommunisere gjør først et valg ut fra de mange mulighetene hun har, 

deretter meddeler hun dette til den hun vil kommunisere med. Hver enkelt person har sin 

interne kode for hva som er riktig å sende ut i en kommunikasjon. Jeg ser det slik at et hvert 

psykisk system har sin kode som kan ses som historisk dannet, slik som et hvert 

symbolsystem har sin historisk oppbygde kode. Når personen har sendt ut sin kommunikasjon 

er det helt vilkårlig hvordan det mottakende psykiske systemet gjør sine valg ut fra den store 

mengde muligheter for å kommunisere tilbake.   

 

I følge tradisjonell samfunnsteori er det individet eller handlinger som er grunnelementene i 

sosiale system. Her bryter Luhmann og ser sosiale system som grunnelement, og individene 

blir plassert i de autopoetiske systemenes omverden. Individene blir ”brukt” til å 

kommunisere i systemene, men de er verktøy i Luhmanns teori, og må forholde seg til 

systemets kode uten å gi noe selv. Luhmann skiller individet og samfunnet, men de har en 

parallell. Begge skaper sin bevissthet som autopoetiske systemer, men individet gjør det 

gjennom sin bevissthet, og samfunnets sosiale systemer gjør det gjennom kommunikasjon. 

Individet i form av psykiske system bruker tanken for å forme sin interne kode eller 

bevissthet, men det foregår på samme måte som i et sosialt system. Bevisstheten gjør 

seleksjoner ut fra det stoff som omgivelsene eller omverden gir. Det er her også det psykiske 

systemets kode som avgjør seleksjonen, men dette dreier seg om intern kommunikasjon i 

tanken og ikke kommunikasjon mellom individer. Både sosiale og psykiske system fungerer i 

mediet mening, og alle systemer forandrer seg ut fra det som gir mening i overensstemmelse 

med sin interne kode. Luhmanns teori sier med dette at samfunnet og individet er skilt og ikke 

en del av hverandre. Dette er et sterkt brudd med tidligere forståelse av begrepene samfunn og 

individ.  
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2.8 Kjærlighet som symbolsk generalisert symbolsystem 

Som medium for nære relasjoner måtte vennskapet vike plass for kjærligheten i løpet av 

senmiddelalderen.
42

 Vennskapet hadde kunnet spilt denne rollen siden relasjonen mellom 

mann og kvinne i middelalderen var knyttet til videreføring av samfunn og slekt i en så sterk 

grad at et flyktig og usikkert fenomen som kjærlighet ikke kunne virke innenfor det 

samfunnsbærende ekteskapet. I Luhmanns teoriverden var kjærlighet som symbolsystem ikke 

tilstrekkelig utviklet, og en tilknytning til en realitet som den intime familie var umulig på 

grunn av den høye grad av usikkerhet som samfunnet i middelalderen inneholdt. Den intime 

relasjonen mellom mann og kvinne var også sterkt preget av produksjon. Det funksjonelle 

samfunnssystem som etter hvert tar over som samfunnssystem innebærer at produksjon og 

arbeid blir flyttet ut av den intime sfære. Dette gir plass til kjærligheten som uttrykksform 

eller medie i de intime relasjoner.        

 

Luhmann mener at samfunnets differensieringsmåte i form av for eksempel en funksjonell 

differensieringsmekanisme er avgjørende for kontakten mellom systemene. Dette gjelder også 

i de personlige relasjoner. ”Som sosiolog antar Luhmann at forandringer i våre personlige og 

intime relasjoner kan kobles til samfunnsutviklingen.” 
43

 Dette dreier seg om en påvirkning 

mellom sosiale systemer i samfunnet, og kjærlighet som symbolsk generalisert system. Men 

også det at selve samfunnsformen har blitt endret og skapt mer rom for intimitet og behov for 

kjærligheten for å kunne kommunisere i de intime relasjoner. For å gjenta så regner Luhmann 

i hovedtrekk at samfunnet har forandret seg fra de middelalderske stratifiserte samfunnene 

som var lagdelt uten stor kontakt mellom lagene til det moderne funksjonelle samfunnet som 

kjennetegnes med stor kontakt mellom samfunnssystemene. Med kontakt menes her 

kommunikasjon av den type som begrepet inneholder i Luhmanns teori. Luhmann mener at 

familien eller den intime sfære først ved overgangen til moderne samfunn utvikler seg til å bli 

et relativt autonomt system. En viktig faktor i denne utviklingen er det europeiske individ. 

Luhmann ser videre det kodifiserte språk som brukes i de intime relasjonene som helt 

avgjørende for at slike relasjoner skal oppnås.  

 

I et intimt forhold er det nødvendig med et kommunikasjonsmedie eller et spesialisert språk 

som gjør forståelse lettere mellom partene. For å tyde om den andre part nærer følelser av 

intim art ovenfor meg, har jeg koder som gjør dette lettere å observere. En slik observasjon 
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utgjør en observasjon av første orden. Selvsagt er misforståelser en stor del av dette spillet. 

Kommunikasjon er vanskelig å oppnå i følge Luhmann, selv med et begrepsmessig innhold 

som ikke er så kravstort som den tradisjonelle betydningen av kommunikasjon. ”Kjærlighet er 

et kommunikativt medium for kodifisering av intime relasjoner” 
44

 Kjærlighetens binære kode 

er tidligere nevnt. Utgangspunktet for Luhmanns teori om kommunikasjonsmedier er 

personers kommunikasjon og handlinger.  

 

Luhmann viser hvordan familien har forandret seg fra å være sterkt bundet til økonomi og 

eiendom til å bli et selvrefererende system som baserer seg selv på utsagnet ”av kjærlighet for 

kjærlighetens egen skyld” Gjennom dette utsagnet kan en se at det har dannet seg et system 

med en omverden. Systemet baserer sin eksistens på eget indre og ikke ytre forhold. Dette er i 

overensstemmelse med at omverden ikke har noen betydning for hvordan kjærligheten 

formes. Systemet velger selv ut de kontakter det har med omverden og tolker disse ut fra sin 

egen interne kode eller medie. Familien er blitt et selvrefererende system med 

kjærlighetsmediet som kommunikasjonsform.
45

  

 

Luhmann viser i ”Kärlek som passion” hvordan den moderne samfunnsform i Europa har 

formet familien på en langt mer lukket måte en den type familie som eksisterte i den føydale 

middelalderen. Før den moderne periode kunne man bygge individualitet i kraft av familie og 

stand. Det moderne samfunn muliggjør å bygge sin individualitet på en annen måte. Det er 

delte meninger om det kan sies at den moderne form for individualitet er sterkere eller bygd 

på egne grunnvoller. Jeg vil diskutere dette senere i oppgaven. Uansett grad av individualitet 

så er det avgjørende å kunne skille det personlige fra det upersonlige når man skal 

kommunisere kjærlighet på en moderne måte. Her ligger grunnlaget for den moderne form for 

identitetsøken. Det moderne mennesket finner ikke seg selv lenger i de nære relasjoner i 

bygda og i arbeidet hjemme på gården. Samtidig åpnes et nytt behov for en ny type nære 

relasjoner. En type nær relasjon som må stå i sammenheng med den nye type arbeid og 

samfunnsorden. Den moderne familie med det moderne språk er i ferd med å dannes. 

 

Luhmann har en forståelse av kjærlighet som kan virke fremmed for oss. I Luhmanns analyse 

av kjærlighetens evolusjon påvises at kjærlighet som følelse først blir mulig da det sosiale 

system oppstår. Kjærlighet er altså ikke en følelse som utvikles i oss psykisk, og slik viser 
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Luhmann hvordan vår psyke er preget av kommunikativ og kulturell mening. Jeg forstår det 

slik at Luhmann ikke mener at følelser ikke eksisterer, men at det vi opplever som følelsen av 

kjærlighet er en følge av et symbolsk system og oppleves innenfor vårt psykiske system.     

 

Symbolsystemet kjærlighet oppsto i følge Luhmann mellom ca. 1600 og 1800, med vekt på 

den senere delen av 1700-tallet.
46

 Årsaken til tilblivelsen av det vi i dag ser på som kjærlighet, 

og som er noe annet enn kjærlighetsbegrepet på 1700-tallet, ligger i en ny form for samfunn. 

Luhmann kaller samfunnene i middelalderen såkalte stratifiserte samfunn. Disse samfunnene 

kjennetegnes ved sine sterkt avskilte lag. Det var ganske lite utviklet kontakt mellom 

mennesker i de ulike samfunnslagene selv om dette selvsagt eksisterte. Denne lave graden av 

kontakt medførte at kompleksiteten i samfunnet også var relativ lav. Da kompleksiteten var 

lav var også behovet for systemer mindre enn det er i dag. Symbolsystemet kjærlighet utvikles 

for å bøte på den økte grad av kompleksitet i samfunnet. Intime relasjoner var mulig i det 

stratifiserte samfunn siden samfunnet var sterkt oppdelt i lag, og muligheten for at personer 

kunne knytte seg til hverandre var til stede som en følge av lavere krav hos deltakerne i en 

slik relasjon. Man knyttet seg til en person på en intim måte som en følge av sterkt begrensede 

muligheter, og opprettholdelse av familie og slekt var relasjonens grunnlag. På 1600-tallet 

begynte dette grunnlaget å forandres. Symbolsystemet kjærlighet skulle komme til å spille en 

stadig mer selvstendig rolle i valget av hvem man innledet en intim relasjon med.  

 

Hvorvidt individualitet har lagt grunnlaget for den moderne kjærlighet kan diskuteres, og 

meningene er en følge av hvordan man ser individualitet. Dette skal jeg se nærmere på senere 

i oppgaven. Hvis man legger til grunn at graden av individualitet var lav i middelalderen, og 

menneskene var sett på som en del av slekten, var verken behov eller krav om kjærlighet i 

ekteskapet særlig aktuelt. En tolkning av kjærlighet resulterer i en slik konklusjon. Ekteskapet 

skulle være en fornuftig ordning for å bringe barn til verden og klare seg økonomisk. Som 

tidligere nevnt ble kjærligheten heller sett på som noe man måtte utenfor ekteskapet for å 

oppleve. Det er uansett perspektiv på individualitet og kjærlighet klart at begrepene har 

forandret seg i perioden fra 1400-tallet til i dag. Som vi har vært inne på ovenfor står 

Luhmann for en ganske annerledes forståelse og bruk av individualitet.  
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Hvis man legger til grunn at vi i dag lever i et samfunn som er organisert på en funksjonell 

måte og ikke som i den stratifiserte middelalderen, er det i følge Luhmann er det kjærlighet 

som generalisert kommunikasjonssystem som kompenserer for det upersonlige og 

oppspaltede i de andre moderne sosiale systemene.  I kjærlighet er det nettopp det motsatte 

idealet av de andre snevre og spesialiserte sosiale systemene som gjelder. I kjærligheten skal 

en vise seg frem som hele personer og ikke et eneste område skal bli holdt skjult fra den andre 

part i et kjærlighetsforhold. I de andre sosiale systemene bør man holde seg til det saken 

gjelder, men i kjærligheten handler saken om alt. ”Det bør ikke være noen mørke flekker i 

individets forhistorie, og ekte kjærlighet foresetter at en tar hverandre med på en reise ned i de 

dypeste og mest bortgjemte psykologiske labyrinter. Lar en være det, forfaller forholdet til 

falskspill. Det siste tyder på at også den moderne kjærligheten blir styrt av en kode, som vi 

skal komme tilbake til i den historiske gjennomgangen nedenfor.” 
47

 Det blir sentralt for 

kjærligheten at et individ viser seg frem som spesielt og annerledes i forhold til andre. 

Kommunikasjonen skal vise hvordan man tenker, snakker og føler originalt. 

 

Luhmann ser på kjærlighet som et historisk produkt og undersøker hvordan den har forandret 

seg fra 1600-tallet til den dag i dag, og føyer seg slik inn i den lange rekken av analyser som 

Luhmann har gjort av etableringen av de moderne autopoetiske systemene. Luhmann bruker 

ikke overraskende et kommunikasjonsperspektiv på kjærlighet. ”Det innebærer at han 

analyserer hvordan det ble skrevet og snakket om kjærlighet i ulike historiske epoker, og 

grensene for hvordan du kan skrive og snakke om kjærlighet for at det skal bli sett på som 

meningsfullt og relevant. Dette vil langt fra si at innholdet i kjærligheten er determinert, men 

at det i hver epoke var visse sentrale semantiske- eller meningspunkt en måtte knytte seg til, 

dersom utsagn skulle bli lagt merke til, bygd videre på og få konsekvenser”
48

 Det finnes i 

følge Luhmann til en hver tid normer for hvordan man skal snakke og forholde seg til 

hverandre i en kjærlighetsrelasjon. Luhmann analyserer disse i ”Kärlek som passion” 

gjennom å observere distinksjonen mellom systemet kjærlighet og dets omverden. Hva 

oppfatter de ulike tider som kjærlighet og hva oppfattes ikke som kjærlighet?  

 

Luhmann gir kjærligheten en viktig plass i samfunnet, med til dels den samme oppbygging av 

kode, men også med høyere grad av kompleksitet og som motsats til de tunge institusjonene 

som vitenskapen og jussen etter hvert utgjorde. Kjærligheten utgjorde heller en slags 
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samfunnsflukt eller rom for å utfolde sine lidenskaper. I kjærligheten kunne man overdrive og 

dumme seg ut uten å tenke på konsekvensene så alt for mye.
49

 Man var  påvirket av 

lidenskapen, og handlinger av flyktig karakter ble etter en stund glemt i de sosiale lag.    

 

2.9 Kjærlighetens historiske evolusjon 

Jeg vil her kort skissere hvordan Luhmann ser for seg den historiske evolusjonen av generelle 

symbolsystemer. Del fire av oppgaven er en studie av kjærlighetssystemets historiske 

evolusjon. Luhmann viser i ”Liebe als Passion” hvordan et generelt symbolsystem kan 

evolusjonere i praksis. Jeg viser til denne delen av oppgaven for en mer grundig gjennomgang 

av en historisk evolusjon av et generelt symbolsystem. 

 

Luhmann mener at ideenes evolusjon følger et bestemt mønster.
50

 En evolusjonær prosess 

foregår i tre trinn variasjon, seleksjon og restabilisering. For det første oppstår mutasjoner 

eller variasjoner i idegodset. Disse variasjonene oppstår som en følge av avvikelser eller 

avvisninger i kommunikasjoner. Disse variasjonene er ikke av en revolusjonær type, men 

heller av bagatellmessig karakter, og oppstår en rekke ganger i den daglige 

kommunikasjonen. Gjennom disse variasjonene skapes muligheten for nye seleksjoner. Hvis 

deltakerne i en kommunikasjon finner nye tilknyttingsmuligheter blir et system derigjennom 

utfordret. Ved gjentatte seleksjoner restabiliseres systemet på ny.  I kommunikasjonene blir 

variasjonene framgangsrike og oppleves som tilknyttingsbare, og slik blir restabiliseres 

systemet.  

 

Seleksjonene danner et semantisk system av bestanddeler som bekrefter hverandre, men ikke 

gjennom en logisk bekreftelse, men i form av at bestanddelene står i et paradoksalt forhold til 

hverandre. Dette er svært effektivt for kjærligheten som derav kan understreke sin opposisjon 

til resten av samfunnet. Den intime sfære eller kjærligheten styres av regler som samfunnets 

fornuft ikke kan stå til doms over. Det som avgjør om et system er framgangsrikt eller ikke er 

systemets tilsynelatende enhet. Kjærlighet er et godt eksempel her siden systemet oppfattes 

som enhetlig av brukerne, men systemet inneholder paradokser. Men i følge Luhmann er det 

nettopp dette som garanterer for enheten.
51
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I vårt samfunn er graden av kompleksitet høy, men toleransen for variasjoner er dermed også 

høy. Med et annet begrep er graden av aksept for konflikt høy i vårt samfunn. Ved et negativt 

svar i en kommunikasjon finnes et stort antall andre mulige tilknyttingsmuligheter, og derav 

blir tilknyttings- og evolusjonsmulighetene store.
52

 I vårt funksjonelt differensierte samfunn 

finnes også systemer som letter en løsning i en konflikt før det hele resulterer i vold. 

Eksempler på slike system er retten, det politiske system og Nyhetsmediene. I det før-

moderne samfunn ble det sanne eller det gode brukt som orientering for variasjoner, men i det 

moderne samfunn kan nyheten eller det nye brukes på samme måte.
53

  

 

Et system som opplever en variasjon vil kunne fortsette som før gjennom å selektere det 

bestående, men alternativet er å selektere variasjonen og slik evolusjonere. Denne seleksjonen 

betegnes ikke som fri eller tilfeldig, men avgjøres gjennom systemets egen kode og den 

tilgjengelige kontingens.  

 

2.10 Observasjoner 

For å kunne observere kontakten mellom systemene må man stå utenfor systemene og 

observere som observatør av andre orden. En observatør av første orden er i Luhmanns teori 

en observatør som observerer i sitt eget system. Et eksempel kan være en prest i kirken. 

Presten observerer ut fra den sentrale kode som det religiøse system forholder seg til. En 

observatør av annen orden er en observatør som observerer et annet system med utgangspunkt 

i sitt eget system. Man kan aldri forlate sitt system for observasjon fra et objektivt eller 

nøytralt ståsted. Observasjoner har alltid et utgangspunkt eller det Luhmann kaller et ”blindt 

punkt”.  

 

Et eksempel på en observasjon av annen orden vil kunne være en prest som observerer det 

politiske system. Presten vil observere på en unik måte siden han har sitt eget 

observasjonspunkt basert i det religiøse system, men vil ikke ha noe objektivt syn av den 

grunn. Observasjonen vil likevel være unik og annerledes nettopp på grunn av det unike 

observasjonspunktet. En observatør kan observere kontakten med sitt eget systems omverden, 

men en slik observasjon vil påvirke både systemet og dets grense til omverden, og slik gjøre 

observasjonens verdi henvist til fortiden.    
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Det er først i senere tid at rollen som objektiv observatør for alvor har blitt problematisert. I 

teorien for autopoetiske systemer brukes løsninger fra teorien om observerende system av 

andre orden. Tanken om at observatørens rolle må relateres er gammel. Den upartiske 

historieskriver har vel først og fremst i moderne tid blitt sett på som et ideal i forhold til den 

moderne vitenskap. Flere filosofer og sosiologer har sett på den upartiske observatøren som 

en dårlig innfallsvinkel. ”Først med teorien om observerende systemer av andre orden gis, 

etter min mening, en utvetydig klargjøring av observatørposisjonen og dermed også av dens 

begrensinger”
54

 En ny forståelse av observatøren som for eksempel en sosiolog og hennes 

forskningsobjekt gir nye muligheter og som ovenfor denne rollens begrensinger. Luhmann 

bygger von Foerster i sin versjon av observatørrollen. Von Foerster mener at observasjoner 

alltid må relateres til den som observerer, men man kan se en viss objektivisering siden en 

observasjon bygger i en grad på det som er blitt observert før. Når man som historiker 

observerer har man med seg de observasjoner og beskrivelser som er gjort før av historien.  

 

Observatøren og det observerte er det sentrale i teorien om observerende systemer. ”To 

hovedteser kan stilles opp: 1) en observatør er alltid et system og kan derfor betegnes som 

observerende system; 2) det observerte, dvs. observatørens analyseobjekt, består primært av 

observasjoner av observasjoner.” 
55

 Alt som skrives eller uttales blir gjort av en observatør, og 

en slik observatør kan bare uttrykke mening gjennom å markere et skille. Her må man tenke 

på at i Luhmanns teori er grunnlaget for all observasjon skillet mellom system og omverden. 

Dette skillet eller distinksjonen danner grunnlaget for systemets sentrale kode som det gjøres 

observasjoner fra. Resultatet av dette blir at målet for en analyse ikke kan regnes som en ting 

eller et objekt men ene og alene som distinksjoner. For å kunne beskrive noe i det hele tatt må 

man skille det fra noe annet. Hvis man skal studere treslaget lønn som må dette treslaget ses i 

forhold til andre treslag. Hvis man skal studere en sosiologisk teori kan denne ikke forstås 

uten å gjøre en distinksjon til annen teori. Mellom disse teoriene er en grense som ikke kan 

ses tydelig siden man flytter grensen i det man prøver å bestemme den. 

 

Det finnes i Luhmanns teori to typer observatører. En observatør av første orden er en 

observatør innenfor et system som observerer og kommuniserer i forhold til koden i systemet. 

Dette er den type observasjon man gjør i de fleste daglige forbindelser, og de mer uvanlige 

som man gjør i for eksempel observasjoner av kjærlighet. En observatør av kjærlighet av 
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første orden vil si et psykisk system som forsøker å kommunisere kjærlighet til et annet 

psykisk system, observerer systemets kode og kommuniserer ut fra sine observasjoner. Den 

grunnleggende forskjellen mellom første og andre ordens observasjoner er at en første ordens 

observasjon ikke beveger seg over distinksjonen mellom system og omverden. Straks man 

observerer mellom system og omverden blir observasjonen en observasjon av andre orden. En 

observasjon av andre orden kan også innebære forsøk på å observere andre systemer, men 

som tidligere nevnt kan man ikke forlate det systemet man observerer fra. Denne form for 

observasjoner innebærer en form for analyse som man ser innefor forskning. Det er ikke uten 

grunn at det er gjort lite forskning om kjærlighet. Å observere et fenomen som vi alle har tatt 

del i, kommer til å ta del i eller i alle fall har et slags forhold til blir svært komplisert. Desto 

mer omfattende et system er jo vanskeligere blir det å observere det. En observasjon av 

kjærlighet av andre orden er derfor gjort av Luhmann som en observasjon av kjærlighetens 

evolusjonære forandringer i en historisk analyse. Nåtidige observasjoner blir svært 

vanskelige, det kommer fram i de siste kapitelene i ”Kärlek som passion” hvor Luhmann 

forsøker å antyde problemer og løsninger.
56

 

 

 Det er ikke er noe i veien for å se en observatør av en observatør av andre orden som en 

observatør av tredje orden, men forholdene i slike observasjoner, ut over andre orden, dreier 

seg fortsatt om det samme. Det er mulig å observere sitt eget system i forhold til omverden, 

og andre system i forhold til sin omverden. Begge disse observasjonene dreier seg om 

observasjoner av andre orden. Selv om man kan observere sitt eget system i forhold til 

omverden er det først ved analyse av andre systemers forhold til sin omverden at man egentlig 

kan analysere. Dette dreier seg om at man er seg selv nærmest og har sitt eget system svært 

mye med seg i en analyse av eget system og omverden. I følge Jan Inge Jönhill kan man skille 

mellom disse to typer observasjoner ved å kalle observasjoner av eget system 

selvobservasjoner, og observasjoner av andre system som altersobservasjoner.
57

 Viktig her er 

å forstå at det ikke går å gjøre begge disse observasjonene på en gang. Selvobservasjoner og 

altersobservasjoner kan ikke kombineres. Jönhill viser til at en observatørs analyse av eget 

system vil være annerledes enn en utenforstående observatørs analyse. Man kan ikke oppnå 

distanse fra analysen og slik tre ut av sitt eget system. Man er slik sett bundet, og det er derfor 

viktig å klargjøre sin posisjon. ”Vi må, sammenfattet, for alt som sies – for å kunne forstå hva 

som sies og hvorfor, og selv om det handler om en enkeltsamtale mellom personer eller for 
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eksempel en politiker eller direktør som uttaler seg i massemedia – kunne stille spørsmålet: 

’Fra hvilken observatørposisjon sies det som uttales? Eller kort sagt: Hvem er 

observatøren?”
58

 

 

Observasjon foregår alltid innenfor sosiale systemer og kommunikasjon og er aldri passiv. 

Observasjon involverer normalt sett bevisstheten, sinnet, persepsjonen, hukommelsen med sitt 

språklige reservoar og erfaringsregister og dermed kommunikasjonssystemet. Å observere er 

derfor ikke det samme som å iaktta, et begrep som er noe passivt, men heller ikke det samme 

som å betrakte, et begrep som betoner refleksjon og intellektets rolle i for høy grad. Dette sett 

på bakgrunn av en europeisk tradisjon for begrepene. 

 

Luhmann er knyttet til sine tanker om operativt lukkede system. Slik jeg forstår det mener 

Luhmann med systemene som bakgrunn at kunnskap er konstruksjon. Den såkalte 

konstruksjonismen er delt opp i mer eller mindre. Luhmann er ikke noen ekstrem 

konstruksjonist, det begrenser seg til at man ikke kan ta begreper som brukes i vitenskapen 

som sanne og at man alltid har en såkalt blindsone. Luhmann er kritisk til sosiologiens 

nærmest naive forhold til sine begreper, og at det må være tillatt å kritisere begrepsrealismen 

uten å forlate verdensrealismen.
59

 Konstruktivisme behøver ikke gå inn i det absurde og stille 

spørsmål om den virkelige virkeligheten. Man kan mene at begreper har en tilknytning til 

virkeligheten, men samtidig være inneforstått med begrensinger i form av blindsonen. Her 

ligger også muligheten til å se andre observatørers blinde flekker, men man kan aldri se det 

man ikke kan se i form av sin egen blinde sone. I Luhmanns tenking må man tilegne seg 

kunnskap innen et system og da sett i forhold til dette systems omverden. Her gjøres 

distinksjoner mellom hva som er innenfor og aksepteres, og hva som befinner seg i omverden. 

Her kan parallellene dras til både Kant og Freud. Kant skriver om tingen for meg og tingen i 

seg. Tingen i seg kan man ikke oppnå kunnskap om. Hos Freud går skillet mellom det 

manifeste og det latente, men Freud kan oppnå kunnskap om det latente gjennom sin 

psykoanalyse. Systemteorien har også et skille eller en distinksjon mellom det som man kan 

oppnå kunnskap om og det som ikke er innen rekkevidde, men denne distinksjonen er hele 

tiden i forandring. Hver gang man observerer settes en ny distinksjon.
60
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2.11 Problematiske observasjoner av kjærlighet.  

Som jeg ovenfor har redegjort for er en observasjon for Luhmann en reduksjon av 

kompleksitet. Et psykisk system gjør seleksjoner for å gjøre en kompleks verden meningsfull. 

En hver observasjon gjøres med et blindt punkt eller med et utgangspunkt som man ikke kan 

komme seg bort fra. Kjærlighet er et fenomen som alle har et eller annet forhold til. Hvordan 

har Luhmann observert kjærlighet? Luhmann observerer ikke kjærlighet som psykisk system, 

men som observatør av andre orden fra et historisk-sosiologisk perspektiv i et 

universitetssystem. Er det mulig å observere kjærlighet fra et slikt utgangspunkt, eller 

innebærer det å komme i konflikt med seg selv som psykiske system? Kjærlighet som kan ses 

på som noe man alltid er påvirket av enten på dette tidspunkt eller tidligere tidspunkt. Alle har 

vi en eller annen oppfatning av kjærlighet, og man kan i følge Luhmann ikke komme bort fra 

sitt utgangspunkt eller blinde punkt.  

 

Luhmann studerer kjærlighet historisk, og årsaken til dette ligger i å minimere problemet med 

å observere noe som er så sterkt nærværende som kjærlighet. I følge Luhmann har 

kjærligheten som system evolusjonert, og hvis vi kunne observere kjærlighet i dag ville vi 

ikke få de samme svarene som i tidligere tider. Luhmanns poeng er at å observere kjærlighet i 

dag vil om ikke umulig være svært krevende. Det kan være mulig å gjøre korrekte 

observasjoner av dagens kjærlighet, men vi har ingen retningslinjer for å kontrollere om dette 

er korrekte observasjoner. Når Luhmann blir stilt til veggs med spørsmål om hvordan man 

kunne få en kjærlighet, som samtiden oppfattet som i krise på rett vei, kommer Luhmann som 

en følge av sin egen teori til kort i svarene. Eller om man vil, han kunne ikke tilby gode svar 

hvis han samtidig skulle følge sin egen teori om at alle observasjoner har et utgangspunkt som 

man ikke kan komme bort fra. Enhver nåtidig observasjon av kjærlighet har beina godt plantet 

i kjærligheten selv.  

 

Derfor er også Luhmann svært kortfattet når det blir etterspurt hvordan kjærligheten bør være 

i framtiden. Når man ikke kan vite hvordan kjærligheten er i dag blir det vanskelig å forsøke å 

veilede den i framtiden. En annen side av dette er at vi som psykiske systemer ikke kan gi 

signaler til et annet system som kjærlighet, og forvente eller beregne hva svaret fra kjærlighet 

som generelt symbolsystem gir til svar. Dette er igjen i tråd med Luhmanns teori om systemer 

som ikke har noen form for direkte påvirkninger. Systemer har kontakt gjennom strukturelle 

koblinger som jeg har redegjort for tidligere. Det finnes ikke noe system som kan gi råd til et 

annet system. 
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Differensieringen av samfunnet stiller oss som mennesker ovenfor en grunnleggende 

komplisert og uoversiktlig verden, men samtidig gir dette en mulighet for å forstå det unike 

ved det enkelte psykiske system. Differensiering tillater at den enkelte ikke stilles ovenfor 

eksklusjonsfare av en total art, men gjør sine egne unike seleksjoner av lokal art. I et samfunn 

preget av sterk differensiering gis det rom for likhet i form av lik mulighet til å gjøre sine 

egne seleksjoner.
61

    

 

Hos Luhmann er det et svært sentralt kjennetegn at det i moderniteten ikke har eksistert eller 

kan eksistere noe representativt sentrum som en helhetlig fornuft kan gå ut fra. Heller ikke det 

representative demokrati er et slikt sentrum. I politikken utvikles det egne løsninger ut fra 

systemets egen kode eller medium. Til dels er dette systemet preget av det økonomiske 

system som Ole Thyssen er inne på i sin bok ”Penge, magt og kærlighed (1991). Det vil hvis 

man skal være korrekt i følge Luhmann være bedre å si at systemet er irritert en preget.      

 

Svakheten i Luhmanns teori finnes i at han må innrømme at hans egen teori ikke kan bli noe 

annet en et tilbud blant flere måter å se verden på. Noe annet vil gå mot hans egen teori. 

Luhmann er et produkt av systemet vitenskap og har sitt eget blinde punkt, og har produsert 

sitt unike perspektiv på omverden. Systemteorien kan i følge seg selv ikke gjøre krav på noe 

privilegert tilgang på informasjon eller innsyn i funksjonsmåte hos de andre systemene. 

Brekke skriver om Luhmanns syn på dette: ”Allerede i tittelen på boka om det moderne 

samfunn, Die Gesellschaft der Gesellschaft (Samfunnet sitt samfunn) uttrykker Luhmann det 

paradoks i sitt eget forsøk: å skildre samfunnet i sin totalitet fra et ståsted i samfunnet. Men 

Luhmann vil likevel ikke gi slipp på en slik observatørposisjon, og blir dermed tvunget til å 

akseptere paradokset, eller det umulige i sin egen iakttaking. Systemteori blir dermed bare et 

tilbud blant mange andre, en synsmåte som ikke kan gjøre krav på noen forrang framfor 

andre”
62

      

 

For Luhmann blir forklaringen på mange av samfunnets problemer at det ikke finnes 

tilstrekkelig differensiering, eller at ulike systems koder blir sammenblandet. For eksempel at 

økonomisk suksess blir satt som kriterium for å oppleve kjærlighet. Eller miljøproblem skal 

løses av det økonomiske eller politiske system. Luhmann stiller seg meget skeptisk til at det 
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moderne mennesket kan løse de utfordringer som samfunnet opplever, bakgrunnen for dette er 

at det ikke finnes noen overordnet posisjon. Denne antagelsen fra Luhmann gjør at Luhmann 

forteller en spesiell form for historie som strider med en historisk gjennomgang med individet 

mer eller mindre i sentrum. Som et resultat av dette blir Luhmanns historiske gjennomgang av 

kjærligheten svært interessant.        
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Del III: Luhmann satt i system 

  

Introduksjon til del III 

Dette er oppgavens tredje del. Her diskuterer jeg Luhmann i forhold til andre. Luhmann settes 

i system. Luhmann er en teoretiker som kan synes å skille seg fra andre i stor grad, og noe av 

det som kjennetegner Luhmann er hans store grad av originalitet. Men også Luhmann bygger 

sine tanker på andre tanker, og jeg vil her forsøke å finne Luhmanns mange opphav. Jeg 

begynner med å sette Luhmann i perspektiv til noen andre tenkere som ser kjærlighet fra et 

mer eller mindre individuelt grunnsyn (Del 3.1.1-3.1.5) Her tar jeg for meg forfattere som 

Helen Fisher, Freud, Heidegger, Stephen Kern, Anthony Giddens og Zygmunt Baumann for å 

avslutte med Habermas.  

 

I del 3.2.1-3.2.9 argumenterer og redegjør jeg for den tradisjonen jeg mener Luhmann står i. 

Her tar jeg for meg strukturalismens historie, og går nærmere inn på Michel Foucaults og 

Reinhart Kosellecks måte å observere historie. Jeg ser også nærmere på Luhmanns og kunst. 

Kunst er i følge Luhmann et område av samfunnet som har flere paralleller til kjærlighet. Mitt 

mål her er å vise at Luhmann trekker på en tradisjon som Luhmann gir sitt viktige bidrag til. 

 

3.1.1 Et individuelt og tradisjonelt syn på kjærligheten 

I boken ”Why we love” beskriver Helen Fisher kjærlighet ut fra en sterk tro på at kjærlighet er 

noe som har eksistert som en del av mennesket til evig tid. Hun går en million år tilbake, og 

ser for seg hvordan sterke følelser utviklet seg mellom medlemmer av gruppen menneskeaper. 

”Prosessen var trolig ganske enkel. En million år tilbake, viste noen av våre forfedre seg fram 

med smarte kommentarer og karismatiske taler; andre var gode atleter”
63

 Fisher går svært lang 

i sin fortelling om hvordan kjærlighet har oppstått. De første poeter skal ha imponert 

beundrere med rytmiske historier. Rembrandts og Matisses forløpere skal ha tegnet bedre 

bilder i jorden enn sine stammefrender. I Fishers perspektiv er kjærlighetens grunnprinsipper 

evige, og hun har ingen tro på at store deler av kjærlighet kan være et produkt av samfunnets 

og kulturens forandringer. Helen Fisher ser ikke at mennesker i et kollektivt fellesskap kan 

mangle store deler av det vår kultur ser på som menneskelige behov. 
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Hvis man ser individets stadig større rolle i vår kultur som en drivkraft i historien, blir Helen 

Fisher en sterk representant som ser på historien og mennesket fra et sterkt individuelt og 

biologisk perspektiv. Mennesket har eksistert grunnlegende som i dag, og har ikke forandret 

seg særlig. De grunnleggende behov har ikke forandret seg, selv om de har artikulert seg på 

en noe mer primitiv måte. Fisher ser bort fra at individets stadig større rolle i vår kultur kan ha 

hatt innvirkning på menneskets tanker om kjærlighet. I forhold til Luhmann som jo ser den 

kjærligheten som eksisterer i dag som sterk knyttet til dagens kultur eller system vil Helen 

Fisher nok ganske fort ende opp i en krangel. Luhmanns syn på kjærlighet er jo som vi 

ovenfor har sett et resultat av det moderne samfunns behov for et system hvor to mennesker 

kan kommunisere med hverandre. Dagens kjærlighet er et resultat av at samfunnet stadig har 

blitt mer komplekst, Det har kommunikasjonsmessig åpnet seg et behov for et system som tar 

seg av kommunikasjonen i de intime forhold som har oppstått når samfunnet blir uoversiktlig.   

 

Freud tar også opp kjærlighet i sine revolusjonerende tanker. Hos Freud er begrepet kjærlighet 

en svært grunnleggende drivkraft i mennesket. Dødsdriften og kjærlighet kan ses på som de to 

krefter som driver verden.  Kjærlighet består slik av forståelse og utvikling av seg selv og den 

menneskelige kultur. Freuds tanker om kjærlighet bryter først og fremst med Luhmanns 

nøytrale syn på kulturen og dens potensiale for forandring i en ønsket retning. På individplan 

er Freud også preget av tanker om mennesket som en fri plattform for valg og utvikling.
64

 

Parallellen til Anthony Giddens er her klar. Han plasserer kjærligheten i mennesket der 

Luhmann plasserer fenomenet i system utenfor mennesket. Luhmann ser individet som et sett 

med systemer som ikke har noen mulighet for å styre verken seg selv eller omverden rundt. 

Her ser vi konfliktlinjer med Habermas som med sin livsverden ser en arena hvor mennesket 

kan styre verden i en villet retning ved hjelp av fornuftig kommunikasjon. 

 

3.1.2 Den autentiske kjærlighet 

Heidegger undersøkte meningen med menneskelig eksistens. Han var opptatt av måtene vi 

eksisterer, som han kalte ”eksistensialer” Eksempler på ”eksistensialer” er væren, skyld, død 

og kjærlighet. Disse ”eksistensialer” kan leves innautentisk eller autentisk. Innautentisk vil si 

uten refleksjon over deres mening. Når vi tenker på meningen med eksistensen blir vi mer 

autentiske (eigentlich). Heidegger legger vekt på at autentisk har en sterk tilknytting til at et 

menneske oppfatter ”eksistensialene” som sine egne. Slik blir det lett å se at vår tid har et mer 
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autentisk forhold til kjærlighet en tidligere tider. Heidegger legger vekt på at autentisk ikke 

har noen tilknytting til moral i form av god eller dårlig. Men det er vanskelig å ikke tenke i 

denne retningen. Heidegger blir som Habermas også en tilhenger av at mennesket kan styre 

sin vei ved hjelp av fornuften. Luhmann har ingen plass for en kjerne i mennesket som kan 

kontrollere og bestemme retning.   

 

Heideggers forsøk på å ikke høres moralsk har for flere vært vanskelig å følge selv for mange 

av hans mest sympatiske kommentatorer. En senere forfatter som har godtatt de moralske 

sidene i Heideggers filosofi er Stephen Kern som i the Culture of Love bruker Heidegger når 

han skal undersøke forandringene fra Viktoriansk til moderne tid. Hans-Georg Gadamer er en 

av de som husker en forelesning i 1920-årene hvor Heidegger beskriver de innautentiske med 

en bitter oppgitthet, for så å legge til at dette ikke hadde noen negativ mening.
65

 Kern skriver 

om Viktoriansk kjærlighet og sammenligner den med moderne kjærlighet: ”Viktoriansk 

kjærlighet var mer tålmodig, mer selvoppofrende og mer kristen enn moderne kjærlighet. Den 

var mer konform i forhold til foreldres påvirkning, og var mer strukturert i sammenheng med 

offentlige ritualer. Viktoriansk kjærlighet kan ha vært mer eksplosiv, men ikke så autentisk 

som moderne kjærlighet, og det er mitt argument.”
66

   

 

Til tross for at Stephen Kern bruker en del superlativer om Viktoriansk kjærlighet, og slik 

unngår å totalt ende opp med en moralsk pekefinger blir forskjellene sammenlignet med 

Luhmann store. Luhmann unngår enhver moral i sin teori. Gjennom å flytte individet ut av 

kjærlighetens system kan ikke individet styre kjærlighetens forandringer eller bedømme 

hvordan det egentlig står til. Dette synet hos Luhmann åpner opp for å behandle ethvert 

historisk materiale med stor respekt. Et mer moderne syn på for eksempel kjærlighet blir lett 

bundet til en utvikling i mer autentisk retning. Derfor blir Luhmanns kapitel om kjærlighetens 

framtid svært kort. Hvis man ikke mener at kjærligheten har blitt bedre eller mer autentisk kan 

man heller ikke si stort om hvordan den egentlig bør være. Man kan ikke gi råd til 

symbolsystemet kjærlighet. Kjærligheten står i forhold til det samfunnet symbolsystemet 

eksisterer i, men det finnes ingen direkte koblinger bare påvirkninger som systemet gir sine 

svar på, i beste samsvar med omverden. Omverden kan ville at kjærligheten skal gi svar på en 

bestemt måte, men systemet og dets interne kode er totalt selvstendig i å gi svar på de 

utfordringer som omverden presenterer. Her kommer også vanskelighetene ved å observere et 
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system som man selv tar del av inn, og gjør det hele svært komplisert. Å observere sin samtid 

som man står midt i selv er derfor noe Luhmann unngår.  

 

3.1.3 Individets selvrealisering i kjærligheten 

Parforholdet har stor betydning for vår selvoppdragelse og selvbekreftelse, spesielt i en tid 

hvor sosiale strukturer er i betydelig endring og nyorientering. Charles Taylor ser i sin bok 

Autentisitetens etikk kjærlighetsforholdet som det viktigste stedet der selvet kan utforskes og 

oppdages. Anthony Giddens teori om det rene forhold inneholder også disse elementene. Det 

autentiske vil si i følge Taylor
67

 hva som oppleves som riktig for oss i vår livsfase, og i 

overensstemmelse med den identitet vi vil bekrefte. Det refleksive vil si i følge Giddens
68

 vår 

kontinuerlige vurdering av den betydningen partneren og parforholdet har for oss. Hvor godt 

et valg stemmer med ditt en vil i livet, i form av selvrealisering, er også avgjørende. 

 

Effektiv prevensjon førte til at man kunne inkludere sex i et ideal om ekteskapet. Sex betydde 

ikke lenger at man måtte gjennom en smerte- og risikofylt graviditet. Sex ble et middel man 

kunne bruke til å forme sin identitet, og ikke lenger bare knyttet til barnefødsler. Anthony 

Giddens kaller den nye seksualiteten for den plastiske seksualitet, og viser hvordan en 

forandring i seksualiteten har vært nødvendig for de siste årtiers forandringer i 

samfunnslivet.
69

 Seksualiteten blir en del av individets stadig arbeid for å skape sitt eget frie 

selv, som ikke lenger er en del av slekten eller samfunnet. Seksualitet, mat, klær, sportslige 

aktiviteter osv. blir en del av dette prosjektet. Det som før var en del av naturen og samfunnets 

strukturer blir nå en del av det sosiale som ordner mennesket inn i en del av samfunnet. Hvem 

er jeg blir besvart i et menneskes søken etter identitet. Den man elsker blir et ledd i den man 

vil bli, den man vil skape en historie sammen med, og ikke å bare å føre slekten videre.  

 

Anthony Giddens gir med sitt ”det rene forhold” et mer positivt syn på kjærlighet i dag. 

Kjærlighet er blitt til på frihetens grunnlag og man må stadige forhandle seg fram til fortsatt 

parforhold. Ingen ytre rammer eller omstendigheter styrer et forhold, foruten partene selv. Til 

forskjell fra tidligere tider kan ikke forpliktelsen fra partene tas for gitt i dagens ekteskap. 

Begge parter reflekterer kontinuerlig over den verdien forholdet har for dem. Dette kan føre til 

at man føler risikoen ved å begrense vår innsats i kjærlighetslivet. Hvis dette er en faktor i 
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dagens parforhold går det særlig ut over det faktum at intimitet for det store flertall av par i 

dag er et krav i en kjærlighetsrelasjon.  

 

Giddens er en samfunnsviter som er sterkt preget av en individorientert måte å tenke på. Det 

kan virke som om individet har en kjerne med noe opprinnelig, og moderne kjærlighet gir 

mulighet for å nærme seg denne kjernen. Slik sett ligger Giddens nær Helen Fisher som jeg 

har vært inne på ovenfor. Individet kan orientere seg om kjærlighet og selv finne løsninger på 

kjærlighetens problemer. Giddens er også tydelig preget av Habermas i troen på at individet 

har en felles livsverden som man i fellesskap kan finne løsninger ut fra. Som vi har vært inne 

på i forbindelse med Luhmann og Habermas sine uenigheter er ikke Luhmann noen tilhenger 

av et slikt overindividuelt fellesskap. Giddens ser parforholdet som det stedet man kan utvikle 

og finne seg selv. Dette blir nære opp til en form for søken etter mer autentisk kjærlighet. 

Kjærligheten representerer en viktig brikke for individets selvidentitet.  

 

Luhmann ser også kjærligheten som svært viktig for kommunikasjonen mellom deltakerne i et 

kjærlighetsforhold, men dette dreier seg ikke om noen form for selvutvikling. Luhmann ser 

ikke dagens kjærlighet og dagens parforhold som noe bedre enn en tidligere tiders 

kjærligheter. Luhmann tilbyr slik et svært nøytralt syn som ikke innebærer noen nedvurdering 

av andre måter å tenke på. Dette er et trekk som går igjen i hele Luhmanns tenkning. Et 

praktisk eksempel på dette er Luhmanns syn på menneskerettigheter, som jeg kommer inn på 

nedenfor. Kjærligheten innebærer ikke at man kan komme nærmere noe opprinnelig. For 

Luhmann er kjærligheten et system som de psykiske systemene gjør seleksjoner ut fra når de 

får følelser som er i overensstemmelse med det kjærlighetssystemets kode oppgir som 

tilsvarende kjærlighet.    

 

3.1.4 Samfunnet som trussel for den individuelle kjærligheten 

Ett annet perspektiv på kjærlighet fremhever Zygmunt Baumann i sin bok Liquid Love.
70

 I et 

kapitalistisk samfunn blir også synet på kjærlighet konsumorientert. ”Bruk og kast” - 

mentaliteten preger vår søken etter en partner, mener Baumann. Man ser også kapitalismens 

innflytelse på kjærligheten gjennom synet på kjærlighet som noe som man må arbeide med. 

Her trer Webers begrep om formålsrasjonalitet frem. Rasjonalitet preger vårt valg av partner 

når praktiske hensyn tas mer hensyn til enn rent følelsesmessig tiltrekning. Et parforhold blir 
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sett på som en slags kontrakt to mennesker inngår i, med mål om å bygge langvarig 

kjærlighet. Når metaforer fra arbeidslivet kommer kapitalismen og den formålsrasjonelle 

innvirkning tydelig fram. Vi sier at ”vi arbeider for forholdet” og ”forplikter oss” i forhold til 

partneren. Det blir gitt ut et stort antall selvhjelpsbøker med bakgrunn i tanken om at et 

forholder er noe som må arbeides med for å fungere vellykket. Bauman mener man skal være 

forsiktig med å gi råd på kjærlighetens vei, som med nødvendighet må tråkkes opp av den 

enkelte i ukjent terreng. Baumann er positiv til kjærligheten, men mener at vårt kapitalistiske 

samfunn er i ferd med å ødelegge den. Tidens vektlegging av hurtige løsninger, resultater som 

krever minst mulig arbeid, feilfrie produkter med pengene tilbake-garanti er i ferd med å 

undergrave kjærligheten samt all menneskelig kontakt.   

 

Det er mulig å se Baumanns syn på kjærlighet som forenelig med Luhmanns teori. Baumann 

er som ovenfor nevnt skeptisk til å gi råd om kjærlighet noe Luhmann også er. Men Baumann 

mener helt klart noe om kjærlighetens situasjon i dag, noe Luhmann stiller seg svært skeptisk 

til å gjøre. Baumann er en mye sterkere røst i samfunnsdebatten enn det Luhmann med sin 

teori tillater seg å være. Baumann ser verden i individuelle briller, men er samtidig tilhenger 

av at systemer eller strukturer som kapitalisme kan prege individenes forståelse av kjærlighet. 

Dette er til en viss grad forenlig med Luhmanns syn på kjærlighet da systemet for kapital 

gjerne kan ha strukturelle koblinger til systemet for kjærlighet, men Baumann står tydelig for 

en forståelse som innebærer en mer direkte påvirkning som ikke er forenlig med Luhmann. 

Det økonomiske systems kode om profitt kan ikke påvirke kjærlighetssystemet til å inneholde 

betale eller ikke-betale som sentralkode. Kjærlighetssystemet vil evolusjonere, og gi svar ut 

fra grunnlaget i egen kode. Dette er grunnleggende for alle autopoetiske systemer. Det er etter 

mitt syn ikke dermed sagt at kjærligheten har svekket sin stilling som autopoetisk system i 

dagens samfunn, og at det økonomiske system har tatt over noe av seleksjonsgrunnlaget for de 

psykiske systemene. Men for å kunne si noe om det, må man vite noe om hva kjærlighet har 

vært, og det krever et tilbakeskuende historisk perspektiv.  

 

3.1.5 Luhmann og Habermas 

Den grunnleggende forskjellen på disse er at Luhmann har et mer pessimistiske syn på det 

moderne samfunn enn Habermas. Habermas har beskyldt Luhmann for å stå for en 

teknokratsk funksjonalisme som underminerte muligheten for å kritisere og skape en 

frigjørende politikk. På den andre side har Luhmann beskrevet Habermas sin 
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konsensustenking som en svært dårlig løsning på å gi svar på de komplekse problemene som 

reiser seg i moderne, differensierte samfunn.  

 

Å kalle Luhmann teknokrat er i dag svært vanskelig. Dette kommer av at det er sentralt for 

såkalt sosialteknokrater er å kunne bidra med tanker og råd om styring av samfunnsutvikling. 

Luhmann ser dette som svært vanskelig. Grunnen ligger i Luhmanns teori om samfunnets 

mange subsystemer. I Luhmanns teori ses disse som lukkede eller med Luhmanns begrep 

autopoetiske. Disse systemene forandres men gjennom Luhmanns strukturelle koblinger. 

Denne typen kontakt betegner at det ikke er mulig å påvirke et system gjennom nøye 

planlegging. Det er umulig eller svært vanskelig å vite hvordan systemet besvarer en 

”utfordring” fra omverdenen, og påvirkninger fra andre system som det politiske kan få helt 

utilsiktede resultater. ”Sosiale system er selvrefererende og operativt lukkede system, uten 

noen direkte relasjon til sin omverden.” 
71

 Man kan se at en betegnelse som teknokrat blir 

vanskelig å plassere på Luhmann etter hans autopoetiske vending som først og fremst kom 

med verket Soziale Systeme.  

 

Luhmann og Habermas har flere felles temaer. Et er spørsmål rundt hvordan samfunnet er 

bygd opp. Her har Habermas en sterkt normativ tilnærming. Habermas opererer med en sfære 

som mennesker kan diskutere og finne løsninger. ”Habermas skiller mellom to sider ved den 

samfunnsmessige ordenen, livsverden og system, som til dels forutsetter og til dels står i 

motsetning til hverandre. Mens begrepet om en livsverden knytter seg til handlende individ, 

eller rettere: til den verdenen som individene subjektivt opplever at de lever i, viser begrepet 

system til overindividuelle former for koordinering av handling.”
72

 Habermas opererer med et 

mer moderat systembegrep en både Luhmann og Parson siden han vil opprettholde et rom for 

individuell handling hvor samfunnet kan styres i en ønsket retning. 

 

Luhmann derimot ser et samfunn av systemer, hvor individene ikke er med. De blir satt i 

samfunnets omverden, og samfunnet får en grunnleggende systemkarakter. ”Mens Habermas 

gjennom et skille mellom system og livsverden forsøker å etablere et felles samfunnsbegrep, 

basert på en overgripende rasjonalitet, er en slik helhetlig konstruksjon av rasjonalitet verken 
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nødvendig eller ønskelig i følge Luhmann. Samfunnet er splittet opp i ulike subsystem med 

hver sin logikk og hver sin rasjonalitet.”
73

  

 

Et fellestrekk for Luhmann og Habermas er at de begge er modernitetstenkere i den mening at 

de begge ikke ser noe brudd i moderniteten, slik postmodernisten ser, men en kontinuitet. 

Habermas har som sitt prosjekt å få modernitetens fornuft på skinner igjen, og gir sin løsning i 

form av den borgerlige offentlighet. Luhmann derimot ser ikke noen felles fornuft i 

moderniteten i likhet med postmodernister som Derrida og Lyotard.  

Et fellestrekk for Luhmann og Habermas er den såkalte kommunikative vendingen. Både 

Habermas og Luhmann gjør kommunikasjon og ikke handling til det som man studerer det 

sosiale gjennom, men det er store forskjeller i synet på kommunikasjon. Habermas ser 

kommunikasjon som noe som skjer mellom individer og fører til handlinger. Luhmann skyver 

individet til siden, og ser kommunikasjon som noe som eksisterer i en system og 

kommunikasjon står på egne bein. ”Mens Habermas utvider konseptet om handling til også å 

omfatte kommunikative handlinger, erstatter Luhmann selve begrepet handling med 

kommunikasjon. Det er kommunikasjoner som er de sentrale byggesteinene i sosiale system. 

Luhmann mener at samfunnet ikke er bygd opp av individer, men av kommunikasjon, og 

kommunikasjon går som kjent for seg mellom individene. Kommunikasjon bygger på 

tidligere kommunikasjon og åpner eller lukker for videre kommunikasjon. Kommunikasjon 

utgjør et sosialt nivå som ikke kan reduseres til menneskelige intensjoner og handlinger.”
74

 

 

For Habermas er utgangspunktet for all samfunnsmessig forandring livsverden. Systemene 

skapes med utgangspunktet i livsverden, og individene får slik en mulighet til å styre 

samfunnet. Luhmanns forståelse av systemdifferensieringen er mye mer omfattende enn hos 

Habermas. Systemene blir utgangspunktet og utenfor individene og livsverden sin rekkevidde. 

En livsverden hos Luhmann er også full av systemer. Luhmann kritiserer Habermas for ikke å 

se at et overordnet utgangspunkt for refleksjon er både umulig og heller ikke tjenelig. Med et 

slikt syn vil man lukke seg fra andre perspektiver som vil kunne bidra med økt kunnskap om 

samfunnet 

 

Luhmann ser bort fra at det kan eksistere noen felles fornuft i samfunnet og en følge av dette 

blir at Luhmann ikke kan innta en normativ holdning til historien, andre kulturer eller 
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samfunnet. Samfunnet er for Luhmann differensiert i ulike systemer som ikke har noen krav 

på legitime fellesskapsløsninger, men tilbyr løsninger som er en følge av evolusjon av 

systemets kode. Den løsningen som systemet kommer fram til behøver ikke ha noen som helst 

sammenheng med en god løsning for systemer i omverden. Et eksempel på dette er for 

eksempel når det politiske eller det økonomiske system blir utfordret til å skape gode 

miljøløsninger.
75

 I praksis er det ganske fristende å gi Luhmann rett. Det er tydelig at de ulike 

samfunnssystemene sliter med store utfordringer når det gjelder miljøet. Hvor det har blitt av 

Habermas med sin felles livsverden kan man jo spørre seg.  

 

3.2.1 Luhmann som strukturalistisk historieforteller 

I det ovenstående har jeg sett på Luhmann i forhold til i forhold til ulike forfattere med en 

tilnærming til kjærlighet som befinner seg mellom individet og kulturen. Jeg vil nå se på 

Luhmann i forhold til strukturalisme. Jeg vil her argumentere for at Niklas Luhmann står i en 

strukturalistisk tradisjon. Strukturalismen hadde sin spede begynnelse tidlig på 1900-tallet og 

det sier seg selv at tradisjonen ikke er den samme i dag som for 100 år siden. Jeg vil allikevel 

forsøke kort å si hva som kjennetegner denne tradisjonen. For det første er vekten lagt på de 

mange perspektiver. Det tjener ikke historisk forståelse å se historien i et monografisk 

perspektiv. Strukturalistiske historikere forsøker å se historien fra så mange perspektiv som 

mulig. For det andre vektlegges ikke de enkelte hendelser og individets opplevelse av 

historien, men heller det som ligger under eller bak den sansede empirien. Det som vi ikke 

kan se og høre direkte blir lagt under lupen. De lengre utviklingslinjer og forholdet mellom 

ulike perspektiv ses nærmere på. For det tredje brukes en systemforståelse med grunnlag i 

logisk matematikk og binære størrelser for å forstå det som skjer bak den individuelt opplevde 

historien.     

 

Ved å sette individet i omverden forteller Luhmann en historie som ikke inneholder store 

navn. Dette kan ses som en reaksjon mot eksistensialismen, som hadde satt individet i 

sentrum.
76

 Det frie individ måtte ta ansvar for sin situasjon med sorger og gleder. 

Eksistensialismen ser på strukturalismen som anti-humanistisk strømning som bekrefter det 

moderne menneskets fornemmelse av å være en liten brikke i et stort uoverskuelig system 

uten handlingsmuligheter for det enkelte individ.
77

 Strukturalisme reagerer mot 
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eksistensialismen og individet må vike plass for strukturene. Lover, regler og system antas 

som samfunnets ubeviste basis. 

 

3.2.2 Strukturalismens historie 

Strukturalismen har sitt opphav i språkvitenskapen. Allerede på 1800-tallet så man at det 

fantes likheter mellom språkene og at de ulike språkfamilier hadde opphav i eldre språk. Dette 

kan ses på som en type forskning som går bak selve språkene og ser strukturene i deres 

utvikling. Men før strukturalismen hadde man et ensidig historisk syn på språket. Sveitseren 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) ser språket som et sosialt fenomen og ikke et 

naturfenomen.
78

 Hans bidrag til strukturalismen kan oppsummeres i to deler. For det første ser 

Saussure at språket kan ses på som et øyeblikks språkbruk (parole) eller det språk som danner 

et overindividuelt system (langue) abstrahert fra den daglige bruk av språket. Saussure ser 

også historien i to ulike perspektiv, og skiller mellom et synkront (samtidig) perspektiv og et 

diakront (tidsakse) perspektiv. Den individuelle bruker av språket benytter seg av et synkront 

perspektiv av språket, mens språkforskeren kan forske på et diakront perspektiv. Det er 

derimot selvsagt også mulig å forske på det synkrone perspektiv av språket og det er her 

strukturalismen har sitt opphav. Dette synet på språket åpner opp for et synkront perspektiv på 

kunst og litteratur. ”Ved siden av for eksempel litteraturhistorien får vi nå en litteraturteori 

som gjør rede for hvordan litteraturen er skrudd sammen av språklige elementer, hvordan 

systemet av genrer er og hvordan den enkelte tekst er konstruert.”
79

 For det andre ser Saussure 

at språket kan ses på som et tegnsystem. Det vil si at det ikke med nødvendighet er noen 

forbindelse mellom tingenes virkelighet og det vi blir enige om å kalle tingen i språket. Før 

strukturalismen ble språket sett som tegn for virkeligheten. Et syn som vektlegger et brudd 

mellom språket og virkeligheten åpner opp for ulike perspektiv på språket. Språket blir nå 

ikke noe naturlig, men noe som har forandret seg ut fra de sosiale omstendigheter.  Luhmann 

studerer ikke språket, men sier mye om hvordan vi benytter oss av systemene i språket. Det 

Luhmann kaller generelle symbolsystemer er hjelpemidler psykiske systemer benytter seg av 

til veiledning i språket. 

         

Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss er betydningsfull når det gjelder å benytte 

strukturalismen i humaniora.
80

 Antropologi ligger i grenseland mellom samfunnsvitenskap og 
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humaniora, og det er særlig som universalist og kulturrelativist som Lévi-Strauss har hatt 

betydning. Som kulturrelativist mener han at det ikke er noen kvalitativt forskjell mellom 

tidligere eller andre kulturer, og vår kultur. Dette stemmer overens med Luhmann som også 

påpeker at det ikke er noe mer primitivt med for eksempel det stratifikatoriske 

differensieringssystem. Vi har flere ganger tidligere vært inne på Luhmanns universelle mål 

for sin teori.  Lévi-Strauss er kjent for sine sammenlignende studier av strukturer i 

slektskapssystemer, og utvider strukturalismen til å omfatte menneskelig kultur som helhet og 

ikke en teori som bare benyttes på språket.  

 

Vi har ovenfor sett at Saussure skilte mellom synkroni og diakroni for å løsrive språket fra 

historismen, og slik kunne undersøke språket i et samtidig perspektiv. Den sveitsiske 

psykologen Jean Piaget står for en ny form for strukturalisme benyttet i psykologien. Piaget 

bruker de strukturalistiske prinsippene for å forstå et barns utvikling. Men her må han for å 

unngå å beskrive dette som en historisk utvikling innføre et begrep om ulike avskilte stadier i 

et barns oppvekst. De ulike stadiene danner hver sitt system av indre logikk. Det er vanskelig 

å ikke dra en parallell til Luhmanns historieskriving med sine ulike stadier i samfunnets 

differensieringsmekanisme, samt de ulike systemenes ulike logikk ut fra sin interne kode. 

Piaget benytter seg også av begrepet kode for den interne logikk i de ulike stadiene.
81

 Skillet 

mellom struktur og prosess kan med Piaget stå for fall. Hvis man kan benyttes seg av 

strukturalisme innenfor utviklingspsykologi, da kan man muligens ved å benytte seg av en 

tilstrekkelig dynamisk strukturalisme også forstå andre historiske prosesser. ”Piaget har vist 

veien til en overvinnelse av denne motsetningen ved å systematisk å arbeide med en 

vekselvirkning mellom organisme og omverden, som igjen skaper nye prosesser ved å 

ødelegge likevekten som strukturen er uttrykk for.”
82

 En ny likevekt er slikt skapt som kan 

mer enn den gamle. Det er fristende å se parallellene i både teori og begrepsbruk her. 

Luhmann kan etter min vurdering ses på som en representant for nettopp en slik måte å skrive 

historie på.        

   

3.2.3 Strukturell historieskriving 

Strukturell historie kom som en reaksjon mot historie skrevet med utgangspunkt i individet. 

Før strukturalismen las stor vekt på store personers handlinger, og store historiske hendelser 

(event-history). Den formen for historie som Luhmann skriver vektlegger det strukturelle og 
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systemene blir det som følges opp gjennom historien. Luhmann har flere paralleller til 

strukturelle historikere. En tidlig representant for denne typen historieskriving er 

franskmannen Fernand Braudel (1902-85) som skriver historie preget av lengre perioder og 

slik vektlegges historiens strukturer i større grad enn den engelske historikeren R.G. 

Collingwood, som er en representant for vektlegging av store menns handlinger i fortiden.  

 

Braudel skriver også en historie preget av ulike perspektiv på en gang. Dette er en følge av at 

han har et mer komplekst syn på historien enn tidligere historikere. Historikere har i følge 

Braudel hatt en tendens til å skrive med grunnlag i for eksempel metaforer av organisk, 

biologisk type. En følge av dette er at for eksempel kulturers historier kan som et individ ha 

en fødsel, et liv og en død. Historie får dermed et biografisk preg. Dette er en i følge Braudel 

et resultat av at historikere har skrevet over for korte tidsperioder og derav med et forenklet 

perspektiv.
83

 Braudel vil ha med seg alle fagområder av samfunnsvitenskapen for å forstå 

historiens mange perspektiver. I stedet for å se bort fra kompleksitet, og heller omfavne et 

monografisk syn på historien søkes kompleksiteten. I Braudels historieskriving kan en 

allerede se noe av det som er typisk for Luhmann. For det første det store antall perspektiver 

og deri troen på et universelt svar på hva som er historie. Luhmann kommer egentlig ikke 

unna å være lettere modernist, en stor vekt på at mange perspektiver er viktig gjør ikke jakten 

på sannheten blir fjernere. Det blir vanskelig å motivere for økt kunnskap hvis man ikke i mer 

eller mindre grad grunnlegger denne motivasjonen i en moderne søken etter sannheten. 

 

3.2.4 Parson og Luhmann 

Luhmann bygger sin systemteori på tidligere strukturalisme, og som nevnt i teoridelen 

studerte Luhmann ved Harvard i 1960, og kom der i kontakt med strukturalisten og 

systemtenkeren Talcott Parson (1902-79). Parsons utviklet en måte å tenke systemer på som 

ble et svar til den opprinnelige Hobbesianske tanke om at det er det enkelte individs 

grunnlegende egoistiske forsøk på å nå sine mål som er drivkraft i samfunnet. Parson var en 

tilhenger av å finne grunnlaget for hvordan mennesker og samfunnet fungerer i det sosiale, og 

ikke som hos for eksempel Hobbes i individet. En følge av dette er at Parson mener at 

grunnlaget for samfunnets virkningsmåte finnes i vekselvirkningene mellom kultur, sosiale 

systemer og personligheter.
84
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Det må være tilstrekkelig samspill mellom disse tre faktorene for at det skal være mulig med 

noen form for sosialt liv. Parson kaller dette for ”minimal condition” i den sosiale orden. I 

likhet med Luhmann ser han for seg integrasjon i det sosiale liv er forbundet med et høyt nivå 

av problemer. Men hvis kulturen og de sosiale systemene er av en akseptabel karakter for 

personlighetene vil et sosialt liv oppstå, og i alle disse tre faktorene eksisterer i konkrete 

situasjoner. For å forstå det viktige i strukturalismen og i Parsons tanker må en huske at 

tidligere har det sosiale liv blitt sett på som et resultat av enkeltstående individer. Grunnen til 

at Parson tar denne innfallsvinkelen for å forstå det sosiale liv er at han ser det som en lite 

fruktbar vei å gå gjennom individene. Parson ser i likhet med Luhmann samfunnet i form av 

et ”top-down” perspektiv. 

 

I likhet med Luhmann ser som ovenfor nevnt Parson samfunnet i form av systemer. Parsons 

mener at et system er skilt fra sitt miljø, men må allikevel være åpent for å fungere.
85

 Et 

eksempel i form av et biologisk system er en mus i sitt miljø. Musen må våre et åpent system 

for å ta mot næring og luft, uten en slik åpning ut av systemet vil ikke systemets indre 

funksjoner fungere. Parson har i likhet med Luhmann et funksjonalistisk syn på et system.  

 

For å beskrive nærmere hvordan et system fungere benytter Parson seg av en form for 

evolusjon som han kaller AGIL. AGIL står for ”adaptation”, ”goal attainment”, ”integration” 

og ”latency”.
86

 Ulike deler av systemet er involvert i de forskjellige delene av denne 

evolusjonsprosessen. Denne prosessen er nødvendigvis svært kompleks siden den i likhet med 

Luhmanns prosess skal være universell å brukes på alt fra et system av to personer til hele 

samfunnet. Men en kan se at Luhmann bruker systemet i større grad enn Parson, da også 

kultur og personligheter er bygd opp som systemer for Luhmann.  

 

Parsons syn på makt gjenspeiler hans syn på samfunnet generelt. Makt forstås best ved å 

undersøke med utgangspunkt i systemer enn med utgangspunkt i individet eller fra ulike 

samlinger av individer. Parsons syn på makt skiller seg fra den marxistiske ved at han ser 

makt som noe som kan øke i mengde, og ikke er en konstant. Klassekamp blir for Parson et 

vanskelig begrep da han ser makt som et mer abstrakt og komplekst begrep enn marxistisk 

teori. Makt for Parson er et middel for å få samfunnet til å fungere, og eller et generalisert 

medium som får deltakerne i samfunnet til å godta et fellesskap. Parson som startet sin 
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akademiske karriere som økonom sammenligner makt med penger. I tidligere tider ble 

økonomien styrt av bytteforhold, men i senere tid har penger gjort økonomien mer fleksibel. 

Penger er et generelt medium for økonomien, som gir grunnlag for et større sosialt system.   

 

Forandring av samfunnet er blitt det Parson har blitt kritisert sterkest for.
87

 Her er parallellen 

til Luhmann tydelig. Begge har et abstrakt og komplekst syn på samfunnet, noe som gjør en 

planlagt forandring i form av for eksempel revolusjon vanskelig. I likhet med Luhmann ble 

Parson sterkt kritisert for dette i de revolusjonsglade universitetsmiljøene på 60- og 70-tallet. 

Parson har fra 1980 fått en til en viss grad økt anerkjennelse for sine store bidrag til 

utviklingen av strukturalistisk teori.
88

  

         

3.2.5 Foucault og Luhmann 

En senere representant for strukturalismen er Foucault, som gjennom sitt maktperspektiv på 

historien analyserer hvordan subjektet fabrikkeres av maktforhold. Den såkalte oppløsningen 

av individet er en viktig del av det postmoderne. Luhmann og Foucault oppløser individet på 

hver sin måte, men basisen ligger i vendingen bort fra individet. Begge er postmoderne i deres 

måte å oppgi subjektet som siste instans og forankring. Foucault undersøker de strukturer som 

skaper individet mens Luhmann finner er plass for individet i omverden for sine systemer. 

Men ikke bare det. Fra et annet perspektiv oppløser Luhmann individet i ulike systemer. 

Individet er ikke et integrert hele hos Luhmann. Det psykiske system som kan ses på det 

nærmeste man kommer et individ hos Luhmann representerer ikke noe mer en et hvilket som 

helst system i Luhmanns teori.  

 

De såkalte postmodernister ser ikke lenger subjektiviteten som en dyp filosofisk realitet som 

ligger under de overflatefenomener som vitenskaper som psykologi og sosiologi studerer.
89

 

Foucault ser på det menneskelige subjekt som suverent utkaster sin egen historie, som en ung 

romantisk oppfinnelse som vil forsvinne, og bruker begrepet diskurs for å beskrive historiens 

gang. I diskursen er det ikke rom for et subjekt som styrer historien. Et syn på individet som 

mer i stand til å føre sin egen historie vil man kunne si Habermas representerer gjennom sin 

livsverden. Parallellene mellom Luhmann og Foucault er etter min mening tydelige. 

Luhmanns plassering av individet i samfunnets og dermed historiens omverden vil si at han 
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representerer et syn som står i et vist slektskap med Foucault. Luhmanns er svært skeptisk til 

et individet kan styre historien i en ønsket retning, noe Foucault også trolig ville kunne 

argumentere for. Men Luhmann oppløser ikke individet han bare plasserer det utenfor det 

tilvante sentrum. Luhmann har derimot en helt annen begrepsverden enn Foucault, og 

forskjellene er også store. Foucault er ingen systemtenker. 

 

For å unngå en vitenskap med utgangspunkt i individet har Foucault undersøkt de mekanismer 

som skaper objekter. Med dette menes at Foucault forsøker å avsløre de historiske oppståtte 

strategier, praksiser og institusjoner som skaper individet.
90

 Eksempler på dette er 

fengselsvesenet og sykehusene. Parallellen til Luhmann ligger her i at også Luhmann forsøker 

å beskrive systemer som skaper sine egne verdener.    

 

Luc Ferry og Alain Renault retter kritikk mot Foucault
91

, og plasserer han innenfor det de 

mener er en antihumanisme. Frihet og rettigheter har ikke gode kår under Foucault. Denne 

samme kritikken kan rettes mot Luhmann, som med sin plassering av individet ikke 

tilsynelatende legger til rette for individet. Men her tror jeg en slik kritikk kan slå feil. 

Luhmann er ikke motstander av menneskerettigheter, men ser på disse som et system i 

samfunnet. Et system som vi alle som individer må forholde oss til, men som ikke kan gis 

noen overordnet rett på de gode løsninger. Her kan vi se at Luhmann faktisk tar hensyn til mer 

kollektiv rettighetstenking, noe som passer inn i hans respekt for andre kulturer som er nevnt 

ovenfor. Andre måter å tenke rettigheter er ikke noe dårligere, men likeverdige løsninger i 

form av andre krav til systemet. Dessuten er det jo ikke slik at menneskerettigheter er totalt i 

overensstemmelse med et god. Når man gir rettigheter er det lett i praksis å gi på bekostning 

av noen andre. Et eksempel på dette er sosiale rettigheter i vesten som brukes som argument 

mot innvandring. Menneskerettigheter kan beskytte noe på bekostning av andre. 

 

3.2.6 Krigen og kjærligheten 

Det er filosofen Denis de Rougemonts tese at det finnes en parallell forandring mellom 

krigens og kjærlighetens taktikk.
92

 Rougemont kan ses på som en strukturalistisk 

historieskriver, og skriver en historie om kjærlighetens bakenforliggende struktur. I 

Høymiddelalderen vises dette ved en oppfattelse av at lidelse er noe fruktbart, og dette blir en 

                                                 
90

  Ibid. s. 155 
91

 Ibid. s. 150 
92

 Aalbæk-Nielsen, Kai 2001: Kærlighed i det 15. – 18. århundre. s. 192 og s. 360 



 54 

tanke som lett rettferdiggjør og forherliger krig. I ridderskapets regler finnes mange paralleller 

fra krigens og kjærlighetens kunst. Selv om ridderskapet døde ut fortsetter krigens og 

kjærlighetens taktikk og eksistere med mange paralleller.  

 

Fortsettelsen på denne forbindelse kan ses i Renessansens Italia. Italia på 1500-tallet var et 

fredlig og rikt landskap hvor krigen hadde utviklet seg til å bli en ganske ufarlig affære. 

Feltherrene var profesjonelle soldater såkalte kondottiererne, og det som særpreget disse var 

at de heller var gode diplomater som unngikk krig enn soldater. Lenge før det ble utkjempet 

noen form for voldeligheter hadde de mest elegante feltherrene kjøpt fiendens leiesoldater.  

Dette gjenspeilet seg i kjærlighetens taktikk hvor kurtisen var den rette måte å komme i 

posisjon på, og de beste kurtisørene utmerket seg ved sine musikalske og litterære egenskaper. 

Slik som krigen ikke ble forbundet med døden ble ikke lenger kjærligheten forbundet med 

noen form for dødsdrift som historien om Tristan og Isoldes bærer preg av. På den andre side 

ble også kjærligheten forbundet med freden, og sett på som en veileder i tidens følelse av 

kaos, usikkerhet og mørke. 

 

3.2.7 Strukturalisme og matematikk 

Det er interessant innen strukturalismen i forhold til Luhmann at strukturalister alltid har vært 

tilhengere av matematisk-logiske strukturer som styrende prinsipp i strukturene. Matematikk 

er som kjent brukt innenfor naturvitenskapen, men her har vi å gjøre med en humanistisk 

vitenskap. Strukturalistene er sterke tilhengere av det abstrakte og tror at man ved å gå veien 

via det abstrakte skaper gode forhold for fruktbare beskrivelser av det humanistiske felt og 

muligens også resten av verden.
93

 Luhmann benytter seg av denne metoden i stor grad. Håpet 

bak denne vekten på matematikk og det abstrakte er et forsøk på å skape en enhetsvitenskap 

om den menneskelige erkjennelse. Luhmann har også som erklært mål å skape en teori med 

universelt bruksområde.
94

 Svarene i de luhmanske systemer er todelte, eller binære. Dette har 

jeg redegjort for ovenfor i den teoretiske delen av min hovedoppgave. Interessant her er at 

strukturalister som en følge av den generelle digitaliseringen som dominerer siden 1970-årene 

benytter seg av binære svar i sine teorier også. Opphavsmannen til binarismen er Roman 

Jakobsen som benytter binær formalisme til å formulere en rekke lovmessigheter.
95
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3.2.8 Luhmann og kunst 

Luhmann ser også på kunst som et resultat av en historisk evolusjon.
96

  Kunst er en følge av 

samfunnet, men har sin egen interne logikk som gjør at hva som er og ikke er kunst 

bestemmes av kunstsystemet selv. Kunst er et resultat av det samfunnet som kunsten befinner 

seg i. Parallellen til kjærlighet er tydelig, og man minnes igjen på at Luhmann har som 

målsetning en universell teori om samfunnet. 

 

I følge Luhmann startes en frigjøring av kunsten fra det religiøse og det etiske under 

Renessansen.
97

 Det etablerer seg langsomt en forståelse av at kunsten dreier seg om noe 

annet, og kunstens oppgave i samfunnet blir ikke lenger å avbilde eller speile Guds skjønne 

skaperverk. Kunst etableres som eget autopoetisk system uavhengig av andre systemer. Nå 

mener ikke Luhmann at dette skjer i løpet av Renessansen, men at den evolusjonære 

prosessens opprinnelse befinner seg der. Kunst som system har sin egne evolusjonære 

utvikling, og forandres ikke i parallell med kjærligheten. Dette er et eksempel på at alle 

samfunnets systemer ikke er i overensstemmelse med hverandre, men forandres autopoetisk 

med utgangspunkt i sin egen interne kode. Hvert system har sitt eget særegne perspektiv og et 

system har bare lokal gyldighet.
98

 

 

I kunsten viser også Luhmann hvordan en kode har et negativt eller et positivt svar på hva 

som aksepteres i en kunstkommunikasjon. I middelalderen da kunst ikke var et selvstendig 

system men underlagt det religiøse eksisterte ikke slike motsetninger. Både det skjønne og det 

grimme var en del av Guds skaperverk og slik deler av et hele. I Renessansen blir dette 

ytterpunkter som forsterker hverandre og ikke er en del av en helhet eller noe som favner om 

begge ytterpunktene.
99

  Med kunstens negative side menes det som befinner seg i kunstens 

omverden, og det som er innenfor kunst som system gis aksept av den interne kode. Det som 

av noen ses på som stygt kan allikevel innenfor kunstsystemet bli akseptert som kunst. 

 

Luhmann beskriver kunst som et system hvor det er et sterkt fokus på nyskaping. God kunst 

bidrar med noe nytt, noe som ingen har gjort før. Dette er ikke noe spesielt for kunsten siden 

for eksempel vitenskapen kan sies å inneholde det samme kravet. Men innenfor kunsten er det 
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i stor grad mulig å skape noe nytt uten å bygge på en tradisjon. Det som binder kunsten 

sammen blir nettopp det å ikke bygge på noen tradisjon. Kriteriene for kunstsystemet virker 

både omstritte og flytende, noe som man kan finne igjen i en viss grad Kjærligheten. Men 

parallellen er ikke sterk. Fokuset på nyskaping er sterkere for Kunsten enn for Kjærligheten.  

 

Selv om Kjærligheten og Kunsten går gjennom uavhengige historiske evolusjoner eksisterer 

det noen paralleller. For det første eksisterer det i Renessansen en blomstring av begge 

systemer, dette som en følge av religionen og samfunnet gir slipp på begge systemer. For det 

andre gjør både Kjærligheten og Kunsten en vending innover under Romantikken, og det blir 

det indre sjelslivet som kommer i fokus for begge systemer.
100

 De ”psykologiske irrgangene” 

i blant annet Kjærligheten blir tema i Kunsten. For det tredje representerer kjærligheten og 

kunsten systemer i samfunnet som opprettholder sin eksistens gjennom en funksjonell 

opposisjon til de andre systemene. Fornuften har en sterk posisjon i et funksjonelt 

differensiert samfunnssystem. I opposisjon til fornuften finnes kunst og kjærlighet.   

 

3.2.9 Luhmann og Koselleck 

Reinhart Koselleck skriver begrepshistorie. Dette innebærer at han følger begreper, som har 

vært sentrale for vår kultur, opp gjennom historien. Det er Kosellecks tanke at disse sentrale 

begrepene skal si noe om de historiske forandringer. Begrepene samler opp betydning fra 

historien, men viser også hvor historien har mulighet til å gå. Slik sett bruker Koselleck et 

diakront perspektiv i sine undersøkelser, men et synkront perspektiv er også til stede. I følge 

Koselleck må det eksistere kommunikative forhold for at et samfunn skal opprettholdes.
101

 

Her finnes en parallell til Luhmann som også baserer sin teori på kommunikative forhold.  

 

Det kan synes at Kosellecks begreper ikke er helt ulike Luhmanns generelle symbolsystemer. 

Flertydighet er et fellestrekk. Både begreper og generelle symbolsystemer må inneholde 

flertydighet for å kunne takle de ulike situasjoner både historisk og samfunnsmessig. 

Kosellecks begreper inneholder ulike underbegreper som utgjør flertydigheten.
102

 I Luhmanns 

teori inneholder det generelle symbolsystemets kode flertydighet i form av paradokser som 
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aksepteres og gir mening i en kommunikasjon siden paradoksene er en del av et 

symbolsystem.  

 

Den funksjon et begrep har hos Koselleck i en kommunikasjon kan synes å ha paralleller til 

Luhmanns generelle symbolsystemer. Et begrep er aldri rent subjektivt eller objektivt for 

Koselleck, men de ulike partene må benytte seg av de i en kommunikasjon for å formidle sine 

divergerende erfaringer.
103

 Likheten her ligger i at partene eller for Luhmann de psykiske 

systemene forholder seg til et felles begrep eller system som gjør det mulig å kommunisere. 

Et begrep er partsspesifikt og må i følge Koselleck alltid utlegges perspektivistisk. Dette kan 

høres ut som en form av Luhmanns lukkede systemer, men Luhmann går utvilsomt mye 

lenger enn Koselleck i sin vektlegging av systemers autopoesis og graden av lukkethet i de 

enkelte systemene, som ikke Kosellecks teori om begreper inneholder.      

 

Koselleck og Luhmann har også viktige ulikheter. Koselleck mener at språket kan ta opp i seg 

kunnskap og de mulige handlingsmønstre i en gitt historisk situasjon.
104

 Han har et syn som 

representerer en form for et mer intelligent og aktivt språk enn Luhmann. Luhmann ser de 

generelle symbolsystemer som mer bundet av sin interne kode og ikke i den grad 

tilpassingsdyktige som Kosellecks begreper. Et generelt symbolsystems overensstemmelse 

med omverden kan ses i forhold til posisjon og framgangsdyktighet, men tar ikke opp i seg 

kjennetegn fra en historisk situasjon, og det eksisterer ikke noen læringsprosess. Koselleck 

befinner seg også i en individrettet teoriretning.. Her er nok Luhmann mer i retning av 

Foucaults oppløsning av individet.  
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Del IV: Kjærlighetssemantikens evolusjon 

 

Introduksjon til del IV 

Jeg vil i denne delen av min hovedoppgave analysere Luhmanns syn på hvordan det 

symbolske systemet kjærlighet har formets gjennom en evolusjonær prosess. Grunnlaget i del 

to og tre brukes nå i en historisk gjennomgang av kjærligheten. Luhmann starter med å 

diskutere hvordan kjærlighetens semantikk har utviklet seg, som det går fram av overskriften. 

Analysen bygger på Luhmanns tyske originalverk ”Liebe als Passion”, men Luhmann har i 

stor grad vært så krevende at jeg også har benyttet en svensk oversettelse. Tysk språk og 

Luhmanns teori om kjærlighet har vært en krevende kombinasjon. 

 

Denne delen av oppgaven er delt i to deler 4.1 og 4.2. Dette er gjort for å få fram at Luhmann 

mener at kjærligheten som generelt symbolsystem har hatt to perioder hvor graden av 

autopoetis har vært svært høy. Den første perioden dreier rundt det 17. århundreskifte, og 

Luhmann mener at det etableres en form for kjærlighet som han kaller Den pasjonerte 

kjærligheten. Den andre perioden er Romantikken. Før jeg går videre med Luhmann vil jeg 

kort innlede med en generell tekst basert på sekundærlitteratur, for hver av disse periodene. 

(4.1.1 og 4.2.1) Sentralt i Luhmanns teori er at kjærligheten i disse to periodene har vært 

sterkt selvopprettholdene og uavhengig av andre systemer. Min inndeling i to slike perioder 

kan gi inntrykk av en form for rask overgang, men det er ikke min intensjon. Som teksten vil 

vise beholdes deler av kjærlighetens struktur i begge perioder, men ny mening blir tillagt det 

generelle symbolsystemet som en følge av en ny form for differensiering av samfunnet.  

 

4.1.1 Den komplekse kjærligheten 

Kjærligheten i den form den har i dag har sine røtter tilbake til det 12. århundre.
105

 

Kjærligheten blir noe alle bør ha opplevd for å i det hele tatt kunne si at man har levd, og blir 

til et lidenskaplig høydepunkt i livet. I middelalderen var kirkens autoritet så sterk at 

kjærlighetens kår var svært dårlig hvis man ser det ut fra et moderne perspektiv som tilsier at 

kjærligheten er noe som bryter seg fram på tross av autoriteter. Det kirkelige syn tilsa at 

kjærlighetens kjødlige side ikke var noe man skulle glede seg over. Så lenge det ikke var 

slektens videreførsel som var mål var ikke seksualitet noe man skulle spekulere i. Slik sett var 
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middelalderens kjærlighet en fortsatt problematisering av forholdet mellom sjel og legeme, 

mellom det seksuelle begjær og den åndelige hengivelse. Den middelalderske kjærlighet 

baserte seg på en sterk idealisering, og kjærlighet eksisterte først og fremst i ridderdiktene og 

trubadursangene. Kjærlighet i slik diktersk form dreide seg for det meste om en uoppnåelig 

borgfrue, som ble kurtisert av en modig ridder.  

 

Det er først i renessansen at man igjen stiller spørsmål om hva kjærlighet egentlig er, og slik 

sett er det en gjenfødsel av antikken. I perioden mellom hadde man lyttet til autoritetene, og 

ikke stilt spørsmål. Spørsmålene som ble stilt i renessansen var for eksempel: Er kjærligheten 

vedvarende, skal foreningen være åndelig eller kjødelig, er kjærligheten en viljessak eller 

skjebnebestemt, noe godt eller dårlig?
106

 I alle diskusjonene som fulgte av disse spørsmålene 

går det igjen ulike grunnholdninger om hvorvidt kjærligheten på noen som helst måte kan 

styres, og er påvirkelig gjennom den menneskelige fornuft. Det skinner også gjennom 

hvorvidt debattantene hadde et frisynt eller sterkt gudfryktig syn på kjærlighet. Var man 

tilhenger av de stormfulle lidenskaper eller den fornuftige planlegging ga dette selvsagt 

avgjørende forskjeller i meninger.  

 

Renessansens tanker var i stor grad overklassens tanker med unntak av de religiøse som 

preget store deler av befolkningen. Renessansen var som nevnt et brudd med de autoriteter og 

tanker som hadde preget middelalderen. Dette skjedde uten at Renessansens mennesker fant 

ro og likevekt i troen på noe nytt. Renessansen ble et hav av uløste motsigelser.
107

 Galskap og 

fornuft, hedenskap og kristendom, redsel for døden og lengsel etter den. Pessimisme og 

melankoli samtidig med livsglede og løssluppenhet. Renessansens mentalitet må kunne 

beskrives som et dynamisk kaos i konstant forandring, og slik ble også et ideal om lykken 

bestående av stabilitet. Til tross for eller kanskje som en følge av dette kaos har renessansen 

gitt oss fremragende kunst, store tekniske oppfinnelser, store litteratur og store oppdagelser på 

jorden og i himmelrommet.   

 

Med den foranderlige verden sterkt preget av frykt, usikkerhet og motsetninger ble for alvor 

en form for individualitet skapt. Dette individ led av sjelekvaler og skyld. Dette hindret ikke 
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som ovenfor nevnt en skapende aktivitet og lyst på livet. Til tider under Lorenzo di Medicis 

motto: ”La oss gjøre livet til en fest”.
108

 

 

Denne kompleksiteten viser seg ikke minst i kjærlighetslivet. Med kompleksitet menes her en 

struktur av motsatt rettede fenomener. Kompleksiteten i kjærligheten angår motsetningene 

mellom ånd og kjød, sjel og legeme. Her er det typisk at disse parene er helt avhengige av 

hverandre for å gi mening. I renessansen finner man forsøk på kjærlighetsbeskrivelser som ser 

helt bort fra den motsatte, noe som blir med forsøkene. Eksempler på åndelig kjærlighet er 

Marcilio Ficino med sin neoplatonske filosofi. Eksempel på den kjødelige varianten finnes 

hos Aretino og Villon, men spesielt i Renessansens løssluppene seksuelle praksis. I praksis 

var det umulig å gjennomføre en slik deling av det som ble ansett som korrekt kjærlighet. Selv 

Ficino så kjærlighet til jordiske ting som en forsmak på ”den store kjærligheten”. Men selv 

om disse motsetningene eksisterte ble de ikke sett på, som en byrde som i Middelalderen, men 

som noe som hørte med i tilværelsen. 

 

Renessansens motsetninger satt også sitt preg på mannens forhold til kvinnen. Kvinnens 

kropp ble beundret for sin skjønnhet. Kvinnene ble respektfullt kurtisert, men også utsatt for 

brutal vold i form av tortur og offentlig henrettelser av hekser.  

 

Synet på ekteskapet forandret seg i forhold til Middelalderen. Nå forsøkte humanister og 

reformatorer å skape respekt for ekteskapet gjennom refleksjon, og ikke gjennom ren 

autoritet. Sex og samleie var fortsatt en selvføyelig synd som bare kunne aksepteres med 

barneavl som mål. Renessansen viser til tross for sine røtter i middelalderen en stor grad av 

nye tanker om kjærlighet, men snart fulgte en tid hvor renessansens løssluppenhet og aksept 

for motsetninger skulle tøyles.  

 

4.1.2 Luhmann og kjærligheten 

Den middelalderske form for kjærlighet var sterkt knyttet til familie, slekt og moral. Luhmann 

tar dette opp senere i sin redegjørelse.
109

 Da den enkelte får krav på seg til å oppfylle en 

uavhengig kjærlighet må en form for system utvikles for å gjøre det mulig å kommunisere 

eller bli kjærester om en vil. Jf. Luhmanns binære koder i de enkelte systemene. I systemet 

kjærlighet eksisterer en kode for hva som er kjærlighet og hva som ikke er. Koden gjør det 
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lettere for begge parter, i form av psykiske systemer, å oppnå tilnærmet kommunikasjon. Som 

jeg har redegjort for er Luhmann skeptisk til begrepet kommunikasjon slik det er brukt i 

tradisjonell mening. 

 

Luhmann viser i sin studie at samfunnets utvikling også har forandret vår måte å bygge intime 

relasjoner. Han viser hvordan familien som system har forandrets fra å være bundet til 

økonomi, eiendom og klasse. Til å bli bundet av kjærlighet for kjærlighetens egen skyld. 

Familien som system blir m.a.o. knyttet til symbolsystemet kjærlighet. Det finnes i Luhmanns 

teori muligheter for undersystemer og ulike former for systemer. Familien blir i modernitetens 

start et autonomt system som løsriver seg fra å være et undersystem. Luhmanns analyse viser 

hvordan familien har blitt et selvrefererende system som baserer seg selv på utsagnet ”av 

kjærlighet for kjærlighetens egen skyld” Gjennom dette utsagnet kan en se at det har dannet 

seg et system med en omverden. Systemet baserer sin eksistens på eget indre og ikke ytre 

forhold. Familien er blitt et selvrefererende system med kjærlighetsmediet som 

kommunikasjonsform. 

 

Luhmann viser også at individualitet er helt grunnlegende for at kjærlighet i moderne mening 

skal oppstå. Det er nødvendig at den enkelte ser på seg selv som et individ og kan derav 

forholde seg selv og andre til kjærlighetskoden. Analysen viser videre hvordan 

individualiseringen i Europa har formet familien på en langt mer lukket måte en den type 

familie som eksisterte i den føydale middelalderen. Før den moderne periode kunne bare en 

svakere form for individualitet utvikles i kraft av familie og stand.
110

 Det moderne samfunn 

muliggjør å bygge sin individualitet på egne grunnvoller. Det er helt nødvendig å kunne skille 

det personlige fra det upersonlige når man skal kommunisere kjærlighet på en moderne måte. 

Her ligger grunnlaget for den moderne form for identitet. Det moderne mennesket finner ikke 

seg selv lenger i de nære relasjoner i bygda og i arbeidet hjemme på gården. Samtidig åpnes et 

nytt behov for en ny type nære relasjoner. En type nær relasjon som må stå i sammenheng 

med den nye type arbeid og samfunnsorden. Den moderne familie med det moderne språk er i 

ferd med å dannes. 

 

Vi kan først da kjærligheten som medium tillater det oppdage denne som egentlig følelse.
111

 

Det vi opplever som ”ren følelse” er ikke bare knyttet til den indre psykiske følelse, men 
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formes mer av våre forventninger og erfaringer. Disse er igjen en følge av sosiale 

interaksjoner som vi har virkeliggjort eller i hvert fall sett som en mulighet. I den europeiske 

middelalderen var mulighetene for sosiale interaksjoner liten, og familiebyggingen var sterkt 

basert på stand og slekt. Frigjøringen fra disse elementene muliggjorde den nye kjærligheten. 

 

Luhmann har en forståelse av kjærlighet som kan virke fremmed for flere av oss. I analysen 

påviser Luhmann at kjærlighet som følelse først blir mulig da kommunikasjonsmediet 

oppstår. I Luhmanns perspektiv er ikke kjærlighet en følelse som utvikles i oss psykisk, og 

slik viser Luhmann hvordan vår psyke er preget av kommunikativ og kulturell mening. Jeg 

forstår det slik at Luhmann ikke mener at psykiske følelser ikke eksisterer, men at det gjør det 

lettere å få fram den kommunikative delen ved å utelate de psykiske følelsene fra 

undersøkelsen. Alle vitenskaplige undersøkelser medfører valg og ulike vektlegginger, 

Luhmann innrømmer sine. Å se bort fra kjærlighetens base i individet kan ses på som et valg 

som fremmer en side av kjærlighet, og gjør disse lettere å få øye på. Det er grunnleggende for 

Luhmann at hans perspektiv er et av mange, og dette innebærer at et enkelt perspektiv ikke 

kan inneholde noen tilnærmelse til en sannhet. Slik sett er Luhmann postmoderne.
112

     

  

Forfatterskapet til Niklas Luhmann er omfattende, men felles for alle hans analyser er 

kommunikasjonsmedier, evolusjon og differensiering. Kommunikasjon betinges av samfunnet 

og bidrar til å forandre det i form av evolusjon av de ulike mediene. ”Et ledd i dette er å 

betrakte differensieringsprosessen som nær knyttet til evolusjonen av kommunikasjonsmedier 

for de ulike systemene eller områdene.”
113

 

 

Kjærligheten som medium har startet ved at mennesker erfarer en forskjell på sosiale 

relasjoner. Denne forskjellen i de sosiale relasjoner erfares først i det funksjonelle samfunn, 

siden mengden av relasjoner her økes drastisk. Dette er også en følge av de funksjoner som 

blir satt ut av den nære familie. Produksjonen foregår nå i stadig større grad utenfor hjemmet, 

og dette har stor innvirkning på det sosiale livet som oppleves av det enkelte psykiske system. 

Vi kan forenkle ved å si at det finnes to ulike former for relasjoner. De personlige, intime 

relasjonene og på den andre siden de upersonlige relasjoner. Når mennesker erfarer 

forskjellen i relasjoner kan en også si at behovet for ett spesielt medium for kjærlighet 

eksisterer. Det skapes en intim sfære i løpet av det 17. og 18. århundre. Hjemmet blir en mer 
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avskilt enhet som en følge av at arbeidet i stadig større grad nå skjer i fabrikken, individet blir 

stadig mer avskilt fra slekt, og religionen mister sitt grep på samfunnet. Luhmann stiller 

spørsmål ved hvordan kjærlighetsmediet har kunnet oppstå, siden en må ha kjennskap til 

kjærlighet for å i hele tatt kunne skape det. Kjærlighet er i så form selvrefererende. Som 

ovenfor nevnt må det være mulig å skille de personlige fra de upersonlige relasjonene og 

hvordan kunne skille når en ikke hadde muligheten for å gjøre denne erfaringen. Hvordan kan 

en struktur oppstå, som rekrutterer sin selvoppholdelse i nettopp de betingelser for at en slik 

struktur allerede er eksisterende? ”Wie können selbstreferentielle Formationen überhaupt als 

neue entstehen, wenn es ihrer Struktur entspricht, dass sie ihre Stabilisierungsbedingungen 

nur rekrutieren können, wenn sie schon bestehen?”
114

 

 

For å forklare dette må mann i følge Luhmann lete i kommunikasjonsformene og finner det 

utenfor hans prosjekt å lete etter noe eget behov i mennesket for kjærlighet. Luhmanns svar 

blir at det i semantikkens evolusjon finnes et spesielt nivå der mening behandles. Nivået 

kalles ”tillempet semantikk”, og på dette nivået kan det med evolusjonens hjelp gjøres mulig 

at en tilstand overgår i en annen. ”Auf dieser Ebene lassen sich evolutionäre Überleitungen 

mit provisorischen Plausibilitäten gewinnen und ein Weile festhhalten, auch wenn sie noch 

nicht im Kontext ihrer endgültigen Funktion benutzbar sind.”
115

 Luhmann viser slike 

overganger med å dra parallell til epokeproblematikken. Som kjent er det umulig å dra skarpe 

skiller i historien, og grunnen til dette er at grunnlaget for såkalte nye epoker er lagt i fortiden. 

Tankegodset som blir viktig i en ny periode har vært kjent men blir nå lettere å tilegne seg, 

mer tilknyttingsbare og mer selekterende. Jeg forstår Luhmann slik at kjærlighet har eksistert 

også før den perioden Luhmann behandler, men at det i ”vår” periode oppstår en ny forståelse 

eller mening av hva kjærlighet er. Denne nye forståelsen har igjen betydning for hvordan 

senere perioder tolker ”sin kjærlighet” i et samspill mellom system og omverden. Dette er i 

overensstemmelse med annen historisk forskning.
116

 

 

I sin søken etter kjærlighetsmediets sentrering, dvs. hva som er sentralt for kjærligheten i de 

ulike epokers oppfatning, og forandring skiller Luhmann mellom fire ulike meningsområder: 

(1) kodens form, (2) kjærlighetens motivering, (3) det problemet som forandringen er en 

reaksjon på, og (4) den antropologien som koden kan sies å være en del av.  
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(1)For å si noe om kodens form først så mener Luhmann at koden har gått å være en 

idealisering og derfor umulig å oppnå utenfor litteraturen. Ridderen med sin kjærlighet til den 

uoppnåelige borgfruen er idealet her. (2) Kjærlighetens motiveringer blir her alle de skjønne 

egenskapene som borgfruen er innehaver av. (1)På 1600-tallet går koden over til å bli en form 

for paradoksering. (2) Fantasien må i stor grad tas i bruk for å motivere for kjærlighet. 

Seksualitet er nå også i ferd med å ta sin plass i koden, og opphever skillet mellom det 

guddommelige og det dyriske mennesket.  (3) På 1600-tallet innser man at kjærligheten er en 

kode som ikke bare beskrives, men som også foreskrives av litteraturen. Den skjønne er ikke 

lenger så skjønn. Kjærligheten har avslørt sin egen urimelighet og kan ikke lenger overleve 

med grunnlag i et ideal. Dette fører til en krise i kjærligheten som resulterer i en ny kode som 

svar på disse problemene, og slik gis det rene regler for hvordan man skal kurtisere, nedlegge 

og deretter gå videre til neste offer. Den romantiske kjærligheten på 1800-tallet er et resultat 

av at kjærligheten er blitt autonom og selvstendig. Man kan og bør nå søke en kjærlighet uten 

fornuftige grunner og, koden blir da en form for refleksjon over autonomi og selvreferens. 

Man ser her kjærligheten som identitetsbygger. (4) Den antropologi som koden kan ses som 

en del av er lett å forstå i den romantiske kjærligheten. Før romantikken ble kjærligheten alltid 

sett på som i stor grad underlagt fornuften. Riktignok ble kjærligheten av noen sett på som en 

sykdom, men da var den definert som noe negativt. Nå får kjærligheten sine egne bein å gå på 

som man ikke kan støtte opp med fornuften. Kjærligheten forklarer seg selv. Denne 

overgangen fra fornuftdominert kjærlighet til egenrådig kjærlighet viser Luhmann ved å 

referere til en kort tekst.
117

 Det som gir koden dens enhet og representerer det koden gir sine 

svar ut fra er dermed først ett ideal, deretter ett paradoks og til slutt en funksjon. 

Kjærlighetens funksjon blir å forbrede en refleksjon over autonomi.  

 

Både kodens form og motivasjon for kjærligheten står i sammenheng med hvordan nye 

problemer arbeides inn i koden. Når intimrelasjonene gradvis utdifferensieres som ett 

spesialområde så oppstår nye problemer som koden må håndtere. Luhmann understreker at 

det ikke er problemet som tvinger fram en omorganisering av semantikken. Problemene har 

vært en del av koden også tidligere, men koden har da klart å behandle problemene på en 

tilfredsstillende måte og slik ble heller ikke delen sett på som problem. Ved at intimområdet 

stadig blir mer utdifferensiert blir det som tidligere har eksistert som en holdbar del av koden, 
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nå sett på som et problem. Koden må da evolusjonere å løse problemet for å overleve. Her ser 

vi hvordan koden internt i et system gir de svar som danner grunnlaget for framtidens 

evolusjonerte system. Systemet får nye utfordringer fra omverden, og gir svar på disse på eget 

selvstendig grunnlag. Det er dette Luhmann kaller autopoetiske systemer.  

 

På 1600-tallet var det oppstått en krise i den sosiale kommunikasjonen og omgangen i det 

personlige intimitetsfeltet. Luhmann studerer denne perioden gjennom romanene som ble 

utviklet på denne tiden. Romanene fra denne tiden kan leses som rettledninger i hvordan den 

nye kjærligheten kunne forstås og håndteres. Tidligere hadde kjærligheten vært sterkt koblet 

til sosiale og kulturelle holdepunkt. Man ble ikke forelsket i hvem som helst med andre ord. I 

den nye kjærlighetens kode var det sentralt at stand, moral, mot, ære eller rikdom ikke skulle 

ha noen betydning.  Nå skulle kjærligheten være fri for slike bånd, og den pasjonerte 

kjærlighetens veier ble uransakelige. Hvordan i all verden fant man noen å forelske seg i da? 

”Derfor kjente ikke folk seg sikre på hvordan de skulle tolke tegnene på den nye pasjonerte 

kjærligheten. Det ble umulig å finne ut om det var kjærlighet det handlet om (eller noe annet 

som vanlig sympati eller vennskap) eller hvordan kjærlighet kunne vinnes, utdypes eller tas 

vare på. Denne nye uvissheten skapte en personlig og sosial risiko som måtte reduseres. 

Romanene fylte derfor en stor, akutt mangel.”
118

  

 

4.1.3 Kjærlighetens negativitet 

”I det 17. århundre skjer det i midlertidig en gradvis overgang fra den ideale kjærlighet til en 

form for kjærlighet, som var nedarvet fra den høviske form. Samtidig romsterte også 

lidenskapen i romanene og ventet på sin senere fulle utfoldelse.
119

 Kjærligheten blir nå en 

form for neoplatonisk metafysikk. Kvinnen blir gjenstand for en profan beundring mer enn en 

egentlig deltager i et kjærlighetsfylt fellesskap. Dette medfører en trussel mot mannens 

identitet gjennom den kunstige beundringen av kvinnen. Aalbæk-Nielsen skriver: ”Teorien 

forutsatte en høvisk oppvarting fra mannens side, men den maskuline underordning var i 

realiteten i mindre grad en underordning under kvinnen enn under en idé om, hva kjærlighet 

var. 

 

Det finnes her også representanter for en aggressiv feminisme hvor mannen legges fullstendig 

inn under kvinnens lunefulle aksept eller avvisning. Slike syn kommer fram i Madeleine de 
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Scudéry’s roman Clélie fra 1654. Maskulinitetens kontraoffensiv i kjønnskampen kom i form 

av galanteriet, som bestod av å prate hengivenhetens språk og respektere dens former, men 

med mål om å oppnå det stikk motsatte av hengivenhetens krav. Dette må være i form av 

lengre forhold med forpliktelse.  

 

I slutten av det 17. århundre skjedde det en stor endring i synet på kjærligheten. ”Lidenskapen 

vendte tilbake, men som negativ pasjon, som var kilde til mental forvirring, sosial uorden og 

moralske lidelser. Lidenskapen var en subjektiv katastrofe, som helt endrede strukturen i 

kjærlighetsforholdet.”
120

 Det dreier seg her om gjengjeldt kjærlighet, men samtidig umulig 

kjærlighet. Dette må dreie seg om sosialt umulige forhold.      

 

4.1.4 Friheten til å elske: fra ideal til paradoks 

I Frankrike utvikles i følge Niklas Luhmann en kode for den pasjonerte kjærligheten eller 

”amour passion” i første halvdel av 1600-tallet. Kjærlighetens motivasjon blir 

fullkommenheten hos den som er målet for kjærligheten. Kjærligheten blir en perfeksjonsidé 

som blir et resultat av kjærlighetsobjektets perfeksjon. Det er ikke ved kravet om perfeksjon 

gitt at kjærligheten ikke er motsigelsesfull, og her ligger roten til det paradokset som gjør at 

koden i kjærligheten forandres. Dette er i samsvar med Luhmanns tredje meningsnivå, som er 

tatt opp i teksten ovenfor. Et internt problem som tidligere ikke ble sett på som et problem blir 

under nye forutsetninger et problem som systemet må løse med grunnlag i sin interne kode.  

 

Kjærligheten til den perfekte kvinnen har sin parallell i kjærligheten til Gud. Det loves en 

mystisk enhet i begge tilfeller. Den idealiserte kjærlighetens røtter ligger tilbake i 

middelalderen. En forandring kan i midlertidig ses. Hele tiden er kvinnen som er mål for 

kjærligheten uoppnåelig, men årsaken til disse umulige kvinnene er ikke lik. I middelalderen 

var uoppnåligheten garantert av standsforskjeller, men dette forandres mer og mer til å bli et 

resultat av kvinnens egen beslutning. Friheten blir ansett som å ligge i kjernen for 

kjærligheten. En perfekt kvinne kan ikke ses som underlagt mannens teknikk eller 

overtalelseskunster. Slik sett var kvinnens rolle sterk under den idealiserte kjærligheten.  

 

                                                 
120

 Kai Aalbæk-Nielsen 2001: Kærlighed i det 15.-18. århundre. s. 19 



 67 

Friheten til å velge gir i sin tur en viktig impuls til kjærlighetskoden. For når kvinnen eller 

målet for kjærligheten har mulighet til å velge hvem hun elsker må også mannen ha det.
121

 

Slik blir friheten til å velge etablert gjennom den illusjonspregede idealiseringen som er nevnt 

ovenfor. Dette blir gjennomskuet i samtiden og i en slik tilstand faller grunnlaget for den 

gamle koden og dermed finnes behov for en ny. ”Die Freiheit der Liebeswahl setzt sich mit 

Hilfe von Illusionierungen durch, und das wiederum wird durchschaut. Nur von dieser 

Ausgangslage her entsteht der Bedarf für einen Cod, der nicht nur Formen für die 

Glorfizierungen der eignen Gefühle bereitstellt, sondern die Kommunikation zwischen zwei 

Partnern zu regeln bestimmt ist.”
122

 Når friheten til å velge sin kjærlighetspartner etableres og 

får gjennomslag, så skjer det med illusjonens hjelp, noe man etter hvert gjennomskuer. Bare 

fra et slikt utgangspunkt oppstår et behov for en ny type kode- en kode som ikke bare 

behandler former for å glorifisere egne følelser, men også regulerer kommunikasjonen 

mellom de elskende. Tiden trengte og søkte sårt måter å finne og vise ”ekte” følelser. 

Samfunnets evolusjonen tillater stadig nærmere relasjoner og slik oppstår et behov for en 

kommunikasjonskode som regulerer i det intime rom. 

 

Nå er det viktig å huske Luhmanns begrep kontingens. Som tidligere nevnt ligger det i 

begrepet det store antall muligheter personer (psykiske systemer) har av valg i sin 

kommunikasjon. Friheten til å velge sin partner danner grunnlaget for kontingens i 

kjærlighetskommunikasjonen. Begge parter i relasjonen er frie til å velge og danner derfor 

dobbelt kontingens. Frihet er et begrep som Luhmann ikke bruker. Begrepet kontingens utgjør 

de valg som et psykisk system gjør ut fra de tilknyttingsmuligheter som eksisterer i 

kommunikasjonen. Kommunikasjon i Luhmanns teori baserer seg på de valg av 

tilknyttingsmuligheter som et psykisk system foretar seg med sin egen kode som regulering av 

disse valgmulighetene. Denne utdifferensieringen av dobbelt kontingens stimulerer 

utviklingen av en spesiell semantikk. De psykiske systemenes problematiske 

tilknyttingsmuligheter fører med seg en evolusjon av kjærlighetssystemet. Utdifferensieringen 

av ”dobbel kontingens” stimulerer utviklingen av en spesialsemantikk. Kraven til 

kommunikasjonen øker med andre ord. Samfunnet er i ferd med å ta skrittet inn i en mer 

kompleks differensiering. Når de sosiale relasjonene blir usikre behøves jo en semantikk som 

kan erstatte dem og gi veiledning for hvordan man handler.
123
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Den friheten som Luhmann snakker om dreier seg bare om gifte personer og deres 

utenomekteskapelige forhold. Og siden det sterkeste bevis for kjærlighet i form av vilje til å 

inngå ekteskap ikke er tilstede i den nye form for kjærlighet, må de elskende virkelig legge 

seg i selen for å finne måter å vise sine følelser på. Ekteskapet er fortsatt for sterkt bundet opp 

som samfunnsbærende element til at det kan være knyttet opp til et så usikkert og 

tidsbegrenset fenomen som kjærlighet. Det er først i romantikken at dette skjer for alvor. Noe 

jeg kommer tilbake til senere i teksten. 

 

Vi kan også se forandringer i kjærlighetsetikken på 1600-tallet. Fra å være gammel og 

kultivert blir etikken nå mer kompleks. Mange ulike krav går ambivalent i hverandre. Det er 

fortsatt viktig å kontrollere den pasjonerte kjærligheten, men nå kunne man heller ikke lenger 

følge regelboka for å finne kjærligheten, og slik ble man nå også sett ned på hvis man klarer å 

tøyle seg. Her ligger paradokset som oppstår på 1600-tallet. Kjærligheten skulle være preget 

av frihet, men samtidig var den umulig å finne uten noen form av veiledning. Dette fører til at 

kjærlighetens egne lover blir tatt opp til diskusjon. Reglene blir nå sett på som tvilsomme noe 

som friheten i valget tilsier. Diskusjonen fører videre til en mer psykologisk innfallsvinkel i 

de språklige former. Nå er det ikke lenger tilstreklig med overdrivelser og superlativer for å 

forstå hvordan hun kommer til å reagere. Denne muligheten har friheten revet bort. Da 

mulighetene for å forutsi utviklingen fra den annen part faller bort fra virkeligheten tar den 

plass i fantasien.
124

 Et viktig ledd i at kjærlighetskommunikasjonen blir stadig mer kompleks 

er det trykte ord. Kjærlighetserklæringer som kan høres supre muntlige i salongen, blir lett 

overdrevene og svulstige når de kommer på trykk. Slike erklæringer blir også lettere avslørt 

som uselvstendige foreskrifter når flere er godt orientert i kjærlighetens kommunikasjon som 

en følge av den trykte roman. 

 

I bevegelsen mot kjærlighet for kjærlighetens egen skyld er et viktig skritt at det blir lagt 

mindre vekt på partenes egenskaper. Hvis ikke kan ikke kjærligheten være autonom. Men 

dette viser seg å være vanskelig da mennesker vel alltid i større eller mindre grad er opptatt av 

egenskaper. Allikevel må det kunne sies at en mindre vekt på egenskaper skaper et skille mot 

det adelige selskapslivet. Det er først på 1800-tallet som kjærlighetens autonomi er så etablert 

at man kan si: Skjønnheten i form av beskrivelser som har sitt opphav utenfor kjærligheten, 
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overskygges av den autonome kjærligheten.
125

 Grunnen til dette er at den romantiske 

kjærlighet ses på som en kjærlighet som eksisterer selvstendig og kun i forhold til sine egne 

krav. Kjærlighetskoden har med Luhmanns begreper blitt et autopoetisk system. Ingenting i 

omverden utenfor kan ha direkte innvirkning på kjærligheten. 

 

Friheten til å velge får altså gjennomslag i kjærlighetskoden utover på 1600-tallet. Denne 

friheten er ikke å regne som individualitet. Grunnen til at man interesserer seg for friheten er 

primært fordi den elskendes anstrengelser lokaliseres dit. Her kommer kjærlighetsparadokset 

inn. Paradokset består i den motsetningen som ligger i den vekten samtiden la på friheten til å 

velge, og den vekten, som vises i litteraturen, som legges på regler for hva som er rett måte å 

oppføre seg på. ”Man geht davon aus, dass richtige Einstellungen und Verhaltensweisen 

kodifizierbar sind, und der Buchdruck scheint diese Voraussetzung zu festigen. Die 

Rezeptologie der Liebe wird so geschrieben, als ob es sichere Mittel der Verfürung gebe, 

wärend die Freiheit, ja oder nein zu sagen, vorausgesetzt ist.”
126

 

 

Det individuelle blir tillagt mindre inntresse enn det typiske for å kunne skape eller oppdage 

regler for kjærlighetskunsten. I følge Luhmann er det individuelle bare nærværende som en 

konkret instans av det allmenne.
127

 Dette vil si slik jeg forstår at man orienterte seg mot det 

som var typisk for kjærligheten og kommunikasjonen og ikke for de individuelle 

særegenheter og det unike individ slik en moderne oppfattelse vil være. Det var i stor grad 

tillatt å kopiere uttalelser og fraser uten at man ble sett på som tafatthet eller brudd på takt og 

tone. 

 

Fundamentet for utdifferensieringen av en semantikk for kjærlighet løper parallelt med at de 

elskendes muligheter for å møtes alene økes. Samtidig oppfordres parene til å holde møtene 

hemmelige. Uten slike svært private møter ville heller ikke behovet for å utvikle en intim 

kommunikasjon eksistere i like stor grad. Disse møtene ble selvsagt tillagt stor vekt, og 

romanene la ned stor mystikk og forventinger til slike møter i det skjulte. Slike møter er jo i 

tillegg ypperlige å framstille i romans form.  
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Det å oppleve kjærlighet er fortsatt bundet til bestemte ”høyere” sjikt av samfunnet. De 

personene med ledig tid er privilegert. Mangel på rikdom i form av penger kunne i midlertidig 

kompenseres med dygd, men bare i begrenset grad. Man kunne ikke erstatte dygd med fravær 

av formue og adelskap. Men på det semantiske nivået oppstår det noe nytt. Tidens vekt på 

regler for hvordan man forfører en kvinne samt vekten på frihet, viser en bevegelse bort fra 

det stratifiserte samfunnet. De ambivalensene som produseres mellom frihet og regler hadde 

en funksjon i overgangen til en annen samfunnsform. Paradoksering er en teknikk med sterkt 

systematiserende kraft. Systematisering er den form som kan skape stabilitet, i tilfeller der det 

reises usannsynlige krav på deltakerne i en kommunikasjon.
128

 Slik er paradokseringen i 

kjærligheten et svært viktig ledd i å nærmest tvinge fram nye tema i koden som gjør koden 

mer tilpasset sin omverden. Dette er en følge av at det stilles krav til kjærligheten som i for 

høy grad er ambivalente, og slik umuliggjør handling. Kjærlighet som symbolsk generalisert 

kommunikasjonsmedie er til for å muliggjøre handling der handling i utgangspunktet er 

umulig. Når kommunikasjonsmedie ikke lever opp til kravet om å muliggjøre kommunikasjon 

eller handling må koden i mediet evolusjonere eller kasseres. Luhmann formulerer seg slik: 

Problemet som de symboliske generaliserte kommunikasjonsmedier responderer på ligger i de 

krav som handlingene som det er usannsynlig at man kan leve opp til. Kodenes funksjon er å 

forsikre om at slike krav gis en såpass høy grad av sannsynlighet at de kan aksepteres.
129

  

 

Luhmann skiller mellom et grunnparadoks og et paradoks på det semantiske nivå. Et 

grunnparadoks er årsaken til at et kommunikasjonsmedie utdifferensieres, siden en kompleks 

verden inneholder mange uforenlige kommunikasjoner. Jeg forstår et grunnparadoks som en 

situasjon hvor ulike motstridende krav gjør det umulig å kommunisere. Her ligger grunnlaget 

for et generelt kommunikasjonssystem. Et kommunikasjonssystem må gjøre det mulig å 

kommunisere. Kjærlighet inneholder for eksempel et paradoks i form av at man vil oppnå 

stormende følelser og samtidig trygghet i et varig forhold. Hvis avstanden i grunnparadokset 

blir stor blir paradokset formulert i koden, og blir slik et semantisk paradoks. Men det at 

paradokser dukker opp i koden tvinger ikke personene som orienterer seg etter den til å velge 

eller bli handlingslammet. ”Liebende werden nicht etwa mit ”forced choice”- Mustern oder 

unvereinbaren Alternativen konfrontiert. Vielmehr bezeiht sich das Paradox auf die Ebene der 

Erwartungen, die man im Intimverhältnis an den Partner zu richten hat, und Liebe 
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symbolisiert, dass eine Erfüllungen aller Erwartungen trotzdem möglich ist.
130

 På 1600-tallet 

hadde man som ovenfor nevnt avslørt den idealiseringen som middelalderen trodde på. Nå tok 

idealet plass i fantasien som ulike paradoks.  

 

Kjærlighetens kode inneholder paradokser som gjør at oppførsel kan framstilles som 

meningsfullt, innordnet i koden og samtidig fri. For at kjærlighet som system for de intime 

relasjoner skal opprettholdes må paradoksene oppfattes som en del av det deltakerne i en 

kjærlighetskommunikasjon oppfatter som sann kjærlighet. Hva er så bakgrunnen for at 

nettopp paradokser kan fungere som grunnlag for koden i det generelle 

kommunikasjonssystemet kjærlighet. ”Die Gründe dafür lassen sich klären, wenn man fragt, 

welche spezifischen Strukturprobleme der Intimkommunikation durch Paradoxierung gelöst 

werden. Sie ergeben sich auf verschiedene Weise aus der Abhängigkeit von freier 

Entscheidung. Dies schleisst es aus, die Regeln so zu fassen, dass das Verhalten durch sie 

direkt konditioniert wird. Paradoxiert man dagegen den Code, kann das daran orientierte 

Verhalten als sinngebunden, zugeordnet und zugleich als frei dargestellt werden.”
131

 

Paradokser og frihet legger slik grunnlaget for at kjærlighetskoden kan medføre at 

kjærlighetskommunikasjon godtas av de elskende. Da deltakerne i en 

kjærlighetskommunikasjon blir utsatt for krav om frihet og regler samtidig blir altså 

kjærlighetssystemets svar å innordne paradoksene som et sentralt og uunngåelig krav for å 

definere kjærlighet når det skal gi sitt binære svar på om en kommunikasjon er kjærlighet eller 

ikke.       

 

4.1.5 Ytterpunktenes språk og fravær av stabilitet. 

Luhmann mener at paradokser i kjærligheten ikke er noe nytt, det som utgjør et trendbrudd på 

1600-tallet er derimot at man ikke lenger hevder at det finnes en mystisk enhet (Unio) over 

alle de semantiske motsigelsene. Det blir selv kjernen av kjærligheten at den er 

motsigelsesfull, og det finnes ikke lenger noen formel som står over paradoksene. Slik 

fremmer det generelle symbolsystemet to saker. For det først legitimeres instabiliteten, for det 

andre fremmes en psykologisk forfinning. Oppløsningen av paradoksene forskyves fra det 

eksemplariske til det individuelle, som igjen innebærer at paradoksene må konstrueres på en 

annen måte.”
132

 Systemet og systemets kode er med andre ord utfordret på en ny og 
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annerledes måte enn det den gamle koden var. Dette medfører en evolusjon i 

overensstemmelse med det som er sagt ovenfor. Det paradoksale i middelalderen lå i at man 

forelsket seg i noen som lå over seg selv i samfunnshierarkiet i tillegg til at man gjennom en 

sterk form for lidelse skulle kunne overvinne all motstand. Nå blir det paradoksale at mer i 

retning av motsetninger i ønsket om kjærlighet til en ekte oppnåelig person. 

 

På 1600-tallet får paradoksene et nytt innhold. I middelalderen ble også pasjon oppfattet som 

en arena der man viste selvovervinnelse, en arena der kampen mellom høye og lave impulser 

utspilles. Dette må ses i forbindelse med oppfattingen om sjelen og kroppen. Var kroppen og 

sjelen strengt atskilt eller av samme substans. Da man på 1600-tallet i Descartes fant en 

løsning som man kunne leve med, åpnet dette for at man i begrepet kjærlighet kunne legge en 

ny mening. Kroppen og den utstrakte materielle verden var ikke lenger så tvilsom som i 

middelalderen, og pasjonene og kjærligheten gjøres tilgjengelig for utforskning. Når denne 

kontekst, som i høy grad hadde okkupert begrepet tilbakelas, så ble det så å si mulig å oppleve 

begrepet ”pasjon” uten å ta hensyn til noen kontekst. De betydninger som begrepet var ladet 

med kunne gis nye betoninger og avpasses etter nye behov
133

 Her ser vi hvordan det generelle 

symbolsystemet kjærlighet bevarer sin struktur og oppbygging fra fortiden, men samtiden 

tillater nye evolusjoner og de psykiske systemene kan hente nye kommunikasjoner fra 

kjærlighetskoden.  

 

Luhmann bruker videre noen sider på hvor godt koden kjærlighet viser overganger og 

forandringer i det semantiske materiale. Dette gjør han etter min oppfatning for å vise tydelig 

at en evolusjonær prosess er i gang. Han trekker fram orden pasjon som eksempel. Begrepet 

er under 1600-tallet tvetydig. Man kan på den ene siden falle offer for pasjon. Den ble fortsatt 

på en måte sett på som en sykdom som rammet mennesket. På den andre siden kan det se ut 

som om pasjon brukes som et skalkeskjul for institusjonaliserte friheter. Pasjon blir en frihet 

til å handle som man vil, og verken handlingen eller dens konsekvenser behøver å 

rettferdiggjøres som sådanne. Det kan virke som om begrepet er fylt med flere motsetninger, 

og slik på den ene siden er tilpassingsdyktig til enhver bruk i kjærligheten, men på den annnen 

side mangler den samlende kraft som kreves i en vellykket kommunikasjon. Aktivitet 

maskeres som passivitet, frihet som tvang. Man kunne for eksempel utnytte passivitetens 
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retorikk for å forsøke å få kvinnen til å gi seg hen: hennes skjønnhet har forårsaket mannens 

kjærlighet, og mannen får lide uskyldig hvis hun ikke kurerer han.
134

   

 

Under den andre halvdelen av 1600-tallet skjer en aktivering av kjærlighetsbegrepet. Dette i 

form av den ovenfor nevnte aktiviserte friheten. Begrepet pasjon blir oppvurdert siden det nå 

mer kan sies å ha en aktiv rolle med base i et mer selvstendig menneske. Bak denne 

forandringen ligger også et nytt og mer positivt syn på pasjon i seg selv. Fra det 

middelalderske synet som betød noe ond og sykelig. Pasjon var nå i ferd med å bli vurdert på 

en ny måte, og dermed kunne også kjærligheten få en ny og annen plass i samfunnet. 

Frigjøringen av kroppen og følelsene fra middelalderens sterkt negative syn var i startfasen. 

Denne forandringen har stor betydning i følge Luhmann. De refleksive, sosiale betingelsene 

for kjærlighet fører til at pasjon aktiveres. Det at den elskendes rolle blir mer aktiv leder i sin 

tur til at hans rolle kompletteres med personlige egenskaper. Disse forandringene gir i følge 

Luhmann den avgjørende impuls til en omstrukturering av kjærlighetens semantikk, fra ideal 

til paradoksale handlingskrav.
135

 Dette er et viktig ledd i den ovenfor nevnte 

psykologiseringen av begrepet og at kjærlighet mer knyttes til det enkelte individ. 

Individualiseringsprosessen tillater dette i stadig større grad. En slik individualisering skjer på 

flere av samfunnets områder. Et annet eksempel er det religiøse som nå tillater at mennesket 

henvender seg direkte til Gud. Dette representerer en mer aktiv rolle for et tidligere passivt 

menneske. Individet er i ferd med å bli aktivt og tilkjent en rolle med et psykologisk indre 

som handler fritt.  

 

Dette kan muligens høres litt rart ut siden Luhmann jo poengterer at han ikke gir individet 

noen sentral plass i sin teori. Jeg forstår Luhmann slik at selv om forståelsen av individet har 

hatt en sentral plass i Vestens ideutvikling betyr ikke dette at individet har noen form for 

overordnet sannhetsinnhold. Forståelsen av individet er et historisk produkt som ikke 

eksisterer uten for samfunnet eller historien. Forståelsen av individet kan allikevel ha en 

sentral påvirkning fra kjærlighetssystemets omverden. Systemet gir svar ut fra sin interne 

kode som jeg har redegjort for. Jeg er muligens påvirket av min lesning av Michel Foucault 

her som også ser individet som et historisk produkt som ikke kommer til å eksistere i 

framtiden.
136
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Slik jeg forstår Luhmann mener han at samtidens egen bevissthet om den paradoksale 

oppfatningen av kjærlighet har ført til et nytt innhold i kjærlighetsbegrepet. Samtidens sosiale 

struktur har drevet fram en utdifferensiering av kjærligheten, og blir nå å betrakte som en 

slags superpasjon. Kjærligheten drives av ulike motsatser som håp og fortvilelse, djervhet og 

frykt, sinne like mye som respekt. Bakgrunnen for dette er at kjærligheten som begrep har sitt 

opphav i det sosiale system og ikke i det psykiske. Derfor kan kjærligheten både være 

rasjonell og irrasjonell. Luhmann mener med andre ord at kjærlighet ikke er noe som faller 

seg naturlig for mennesket, men er et resultat av den til enhver tids fungerende 

kjærlighetssystem. Luhmann sier derimot ikke at følelser ikke eksisterer, de er en del av 

mennesket men artikuleringen av disse er avhengig av kulturen.  

 

Det nye kjærlighetsbegrepet smelter sammen aktivitet og passivitet hos begge parter. Det 

aktive og pasjonerte menneskesyn tillates nå. Her spiller friheten hovedrollen vil jeg tro. 

Luhmann legger vekt på at dette ikke fører til noen symmetri mellom kjønnene. ”Die 

Verschmelzung von Aktivität und Passivität auf beiden Seiten zu einem neuen Begriff von 

Passion bedeutet nicht, dass die Asymmetrie in der Beziehung der Geschlechter aufgehoben 

wird. Aber sie muss auf der Basis dieser Einheit von Aktion und Passion rekonstruiert 

werden, und das geschieht durch zwei gegenlaufige Asymmetrien. Einerseits wird Liebe als 

Kampf charakterisiert: als Belagerung und Eroberung der Frau. Andererseits ist 

bedingungslose Selbstunterwerfung unter den Willen der Geliebten die Form, in der Liebe 

sich darstellt und gefällt”
137

 Kjærligheten kombinerer slik to påbud, som tilsynelatende er 

motsatser: Erobring og selvunderkastelse. 

 

Med slike paradokser vil man kunne få et forklaringsproblem, men kjærligheten blir et 

område hvor man ikke behøver å forklare eller unnskylde sine handlinger. Kjærligheten blir 

den enhet som griper over alle disse motsatsene og forestillinger. Kjærlighet blir et 

rammeverk, hvor det kan kommuniseres mellom partene, selv om man erfarer paradokser i det 

praktiske liv.
138

 

 

Man skulle tro at det irrasjonelle i kjærligheten ville utelukke strategisk handling og tanker 

om hvordan man skal få den til å blomstre. Tvert imot sier Luhmann. Nettopp det umulige og 
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irrasjonelle i at kjærligheten rammer og at den i tillegg skal ramme to personer samtidig gjør 

at man må hjelpe til underveis. Slik utledes et språk, et register av tegn på kjærlighet og en 

psykologisk dybde som middelalderens kjærlighet ikke hadde.  

 

Kjærligheten blir sett i sterk opposisjon til normaliteten. Beskrivelser som at kjærligheten er 

et fengsel som man ikke vil flykte fra eller en sykdom som man foretrekker framfor å være 

frisk, understreker dette. Dette er igjen et tegn på at kjærligheten er i ferd med å få sitt eget 

selvstendige vurderingsskjema. Man aksepterer at de involverte handler på en uvanlig måte. 

Kjærligheten opererer på eget selvstendig grunnlag etter sitt eget sett med paradoksale regler. 

Dette eksisterer ikke i like stor grad i middelalderen, hvor man demonstrerte sin styrke eller 

sin mandighet i kamp, og andre handlinger som man også brukte i forhold til andre menn og 

ellers i samfunnet. 

 

Den lidelsen man må gjennom for å få sin elskede er som ovenfor nevnt et paradoks siden noe 

optimalt godt kommer gjennom noe som er optimalt grusomt. Selve lidelsen blir en 

selvstendig del av koden i kjærligheten. Lidelsen i kjærligheten er ikke lenger knyttet til den 

religiøse lidelse som er knyttet til det syndefulle mennesket som må gjennom en mengde 

fristelser i form av verdslig begjær. Lidelse blir noe spesielt i kjærligheten. Man lider for at 

man ikke får den man elsker, man lider for at kjærligheten ikke ga det den lovet i en tidlig 

fase. Lidelse var før knyttet til synd og hierarkisk ordnet. Tidligere var de ulike måter 

mennesket kunne relatere seg til verden hierarkisk ordnet. Nå erstattes denne hierarkiske 

orden av et relativt autonomt livs- og erfaringsområde, som lyder sine egne lover og har en 

spesifikk tidsstruktur. Den intime sfære er i ferd med å etableres. Her har vi altså å gjøre med 

et område som har sin egen årsak, og som til og med inkluderer lidelse. Tidligere hadde det 

vært forbeholdt Gud å bli beskrevet med bruk av slike begreper.
139

 Verden og mennesket har 

blitt gjenstand for en oppvurdering. Dette tilsier at også at kjærligheten er i ferd med å bli 

tillagt stor vekt i samfunnet.    

 

Det at kjærligheten også inneholder minusposter som sorg og smerte fører til en distansering 

mellom kjærlighet og interesse. Det er nettopp ved at man elsker helheten uten dens negative 

konsekvenser. Man kan ikke regne seg fram til kjærlighet, som man gjør med interesser. 

”Anders als bei Interessen kann man in der Liebe keine Gegenrechnung aufmachen, keine 
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Kosten kalkulieren; denn die Negativa werden mitgenossen und dienen gerade dazu, die Liebe 

bewusst zu machen und wachzuhalten. So ist es zwar möglich, Liebe zur Verfolgung von 

Interessen auszunutzen; nicht aber, Interessen in Liebe zu überführen.”
140

 I kjærligheten nyter 

man og til og med av det negative, av minuspostene. Det er nettopp de som gjør at man blir 

bevist at en elsker og som holder kjærligheten i live. Slik er det mulig å utnytte kjærligheten 

for å oppnå sin interesse, men interessen kan ikke brukes for å oppnå kjærlighet. 

Kjærlighetskodens sentrale tese er at man ikke må forholde seg måteholden, hvis man elsker 

måteholdent elsker man kontrollert og slik det er i sin egen interesse å gjøre. Overdrivelser og 

måteløshet blir noe man ikke kommer utenom når man elsker. Og overdrivelsene kommer 

selvsagt som en følge av lidelsene man nødvendigvis må gjennom. I overdrivelsene markerer 

kjærligheten seg skilt ut fra familielivet og konversasjonene i salongene hvor man skal opptre 

kontrollert og rasjonelt. Det utelukker derimot ikke at det var nettopp i salongene at man 

definerte hva nettopp kjærlighet bestod av i motsetning til livet i salongene. 

 

Til og med rolleforventningene settes ut av spill, og tanken blir at det finnes en slags domstol 

for kjærligheten som kan avgjøre om den elskende fortjente kjærlighet eller ikke. Tanker om 

rettigheter og plikter går ikke overens med kodens samtidige krav på frihet. Mannens 

handlinger, gaver og andre påskjønnelser medfører ikke at han kan stille noe som helst krav 

på at kvinnen skal gi motytelser av noe slag. Dette sidestilles med at kjærligheten skilles fra 

det plikt og rettighetsbaserte ekteskapet. Kjærligheten begynner der ekteskapet slutter, og man 

må gjøre noe mer enn det plikten tilsier for å nærme seg kjærligheten. Hvis man trodde at man 

hadde en rettighet til å oppnå kjærlighet så ville man tvert om gi kjærligheten et umulig 

grunnlag. Dette resulterer på den annen side at man kunne si noe om kjærligheten. Skillet 

mellom kjærlighet og ekteskapsinstitusjonen gjorde det mulig å formulere et saksforhold, som 

deretter kom til å regnes som en av kjærlighetens egne lover. Det er først langt senere som 

denne lov kunne inkorporeres i et nytt syn på ekteskapet.
141

 Det er først Romantikken som 

danner et nytt syn på ekteskapet. 

 

Hvis en har kommet til resultatet at overdrivelser er sentralt i kjærlighetens kode er det mulig 

å konkludere med at man kontinuerlig må observere for å være sikker på at man ”gjør” 

kjærlighet på en riktig måte. Man må hele tiden forholde seg til kjærlighetens mål. 
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Kjærligheten har blitt totaliserende.
142

 Med at kjærligheten er blitt total forstår jeg at den som 

elsker på alle måter må ene og alene forholde seg til kjærlighetens krav til sann kjærlighet. 

Hvis han eller hun forholder seg til salongens eller familielivets kode for normalitet blir 

resultatet falsk kjærlighet. Feil aksepteres ikke i den totalitære kjærlighet, og den enkelte blir 

stilt krav til å orientere seg ene og alene mot kjærligheten. ”Das gesamte Erleben und Handeln 

der Geliebten erfordert kontinuierliche Beobachtung und Überprüfung unter Schematisen wie 

Liebe/Indifferenz oder aufrichtige/unaufrichtige Liebe. Damit ist ein neuartiger 

Universalismus formuliert, der sich von der alten Differenz wesentlicher und unwesentlicher 

Eigenschaften ablöst.
143

 Alle opplevelser alle handlinger, som den elskende har og utfører må 

kontinuerlig observeres. De må prøves mot et skjema som er differensiert fra alle andre 

skjemaer. En ny type universalisme har dermed blitt formulert, en universalisme som har 

løsgjort seg fra den gamle distinksjonen mellom vesentlige og uvesentlige egenskaper.
144

 Jeg 

forstår Luhmann slik at det ikke er slik at de gamle egenskapene har blitt erstattet av nye, men 

at selve egenskapene har falt utenfor kjærlighetskoden som er i ferd med å etablere seg i 

opposisjon til normaliteten, pliktene og rettighetene. Kjærligheten står på egne bein.   

 

Til tross for at kjærligheten ikke kan nås ved å støtte seg til regler og resepter finnes det på 

1600-tallet en tro på at man kan lære seg å forføre en kvinne gjennom erfaring. ”Der Code 

bleibt bei allem Vorbehalt gegen abhängigkeit von Regeln eine in Operationen übersetzbare 

Orientierung. Wo eine Regelorientirung subaltern wirken würde, bleibt eine auf Effekt 

bedachte Zweck/Mittel-Orientirung möglich, weil die Geliebte als Ziel der Bemühungen nicht 

gut sich selbst verleugnen kann.”
145

 Til tross for de forbeholdene som gjøres i koden om at 

man ikke slavisk får følge noen regler, så forblir koden en orientering som kan oversettes i 

operasjoner. Selv om man framstår som uselvstendig hvis man skulle orientere sine 

handlinger etter regler, så forblir det mulig å handle mål/middel – orientert, for å oppnå en 

bestemt effekt. Det eneste mål som det i kjærligheten tillattes å observere er konsekvensene 

av sine handlinger i forhold til om man går i riktig retning på den timelige og historiske veien 

mot den man elsker. Slik er det mulig å observere hva som er fruktbart og dermed lære seg 

hvordan man skal nærme seg det som man ønsker seg. Dette er også en del av totaliseringen 

av kjærligheten. Sluttmålet dominans er total. Til tross for at selve handlingene i den totale 

kjærligheten forsøker å orientere seg mot et mål og lære seg hvordan man på en effektfull 
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måte går i riktig retning, kommer man ikke utenom at det i bunn og grunn bryter med 

kjærlighetskodens sentrale krav på regelfrihet. Dette utgjør den paradoksale kjærlighet.  

 

Finnes det ikke noen grense for kjærligheten? Sannsynligvis savnes det en forestilling om at 

den individuelle personligheten skulle sette grenser for hva som er passende, for hva man kan 

kreve eller forvente seg av en person. I alle disse saklige og sosiale henseender er 

kjærligheten grenseløs. Den begrenses likevel i et annet henseende, nemlig i tiden.
146

 Vi ser 

her at kjærligheten har tre dimensjoner, som andre systemer. En sosial-, en saks-, og en 

tidsdimensjon. For kjærligheten tar i alle tilfeller før eller siden slutt. Og akkurat som man 

ikke kan forklare og sette regler for hvordan kjærlighet oppstår kan man heller ikke peke på 

årsakene til at den oppløses. Kjærligheten oppløses som en følge av sin egen timelige kode, 

og derav ene og alene på sine egne premisser. Når kjærlighetens endemål nås oppløses den 

også av seg selv. Kjærligheten eksisterte i midlertidig bare så lenge den ikke fullbyrdes, den 

eksisterte bare som et ikke riktig ennå. ”Die Liebe aber existiert nur im ”noch nicht”. Der 

Moment des Glücks und die Ewigkeit des Leids bedingen sich wechselsitig, sind identisch”
147

 

Øyeblikket av lykke og evigheten av lidelse betinget hverandre – de var identiske. 

Kjærligheten er med andre ord totalt bundet til tiden.  

 

Jeg vurderer Luhmann slik at det viktigste som skjer på 1600-tallet er at det dannes en mer 

selvstendig og i Luhmanns teori et mer utdifferensiert system for kjærlighet. Kjærlighet får 

sine egne tegn og signaler, som eksisterer ene og alene som symboler på kjærlighet. 

Middelalderens riddere skulle hevde seg gjennom å holde ut fare, gjennom heltedåder og 

gjennom å virkeliggjøre ridderligheten som ide. Tegn og signalene kom som resultat av et 

annet system enn kjærlighet. Nå gis kjærligheten sin egen dynamikk og tidsforløp eller 

historie om en vil. En kan tydelig se at det er forskjeller i forløpet fra de første tegn til at 

kjærligheten ebber ut av seg selv. Hele tiden er håpet drivkraften for å komme nærmere sin 

elskede. Kvinnen kan slik gi håp for å stadig skyve fram i tid den avslutting som ligger i 

kjærlighetens kode. Slik lover kjærligheten svært mye i framtiden, og disse forsikringer 

holder ikke i omverden utenfor kjærlighetens eget selvgående system. Kjærligheten avsluttes 

når håpet viser seg å love det som ikke kan innfris. At forløpet fram til pasjonens fullbyrdelse 

utstrekkes i tiden bidrar til at kjærligheten intensiveres, verbaliseres og sublimeres.
148

  Med 
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dette menes etter min mening at kjærlighetens tidsbundethet gjør det mulig å se på kjærlighets 

tid som mer intensiv enn tiden utenfor kjærligheten. Siden kjærligheten blir bundet til tiden 

kan forskjellen fra tiden utenfor kjærligheten oppfattes og den gis et språk som gir gjenklang i 

mennesket sublimitet. Her kan jeg samtidig gi inntrykk av at det skjer et samspill mellom 

psykiske systemer og kjærlighet som generalisert symbolsystem noe som ikke er forenelig 

med Luhmanns teori om autopoetiske systemer. Systemer har kontakt men samspiller ikke. 

Samtidig kan ikke et generelt symbolsystem som kjærlighet overleve uten å evolusjonere i 

forhold til samfunnet som omverden og de psykiske systemers begrensinger. Ethvert system 

som gir svar til omverden som i liten grad aksepteres av denne vil før eller siden ende på den 

systemteoretiske kirkegården. Men systemets overlevelse har ikke betydning på systemkodens 

svar til omverden.    

 

Luhmann legger særlig vekt på skillet mellom kjærlighet og omverden. Kjærligheten er et 

resultat av et samfunnsbehov for et område som er i opposisjon til andre sider av 

samfunnslivet. Vennskapet ble karakterisert som langsiktig og rolig, ekteskapet hadde noen av 

de samme kjennetegnene samtidig som dette også skulle opprettholde samfunnshierarkiet og 

være samfunnsordenens lim. Kjærligheten som begrep eksisterte også i middelalderen, men 

innholdet forandres og tilpasser seg en ny type samfunn, så god som kjærlighetskoden tillater. 

Her kan en bruke de begreper som Luhmann sier kjennetegner systemene i samfunnet, som 

”skille mellom system og omverden” og ”evolusjon av systemet”.  

 

4.1.6 Fra galanteriet til vennskapet 

Kjærligheten kan allikevel ikke klare seg helt på egen hånd, selv om intimrelasjonen kommer 

i stand i opposisjon til andre relasjoner er det intime knyttet til samfunnet. Det trengs i tillegg 

til et språk en måte og møtes som ikke bare representerer kjærlighet, men også er en måte å 

oppvakte og være korrekt i sosiale lag. Hvis man bare har et språk som representerer 

kjærlighet vil man fra første stund avsløre hva man vil, og derfor risikere for mye. I et slikt 

tilfelle vil man ikke våge kjærlighet. Men med en sosial samværsform som både kan brukes i 

sosiale lag og til å kommunisere begynnelsen på i en kjærlighetshistorie er potensialet for å få 

i gang en kjærlighetskommunikasjon mye høyere. Galanteriet er en slik form for 

kommunikasjon, og var en form for kommunikasjon som man kunne bruke mens andre var 

tilstede samtidig som man sendte signaler om potensiell kjærlighet. Man kunne så å si 

kommunisere uten å sende signaler om sikre følelser, for slik ikke å gi for mye. Denne 
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usikkerheten fører samtidig til at man kan bruke kommunikasjonsmåten til å forføre kvinner 

uten dermed ha en ekte kjærlighet for dem. Her ligger usikkerheten som representerer en 

nødvendig bestanddel i spillet som går ut på om det er ekte eller uekte kjærlighet som ligger 

bak kommunikasjonen. Luhmann påpeker at kjærligheten trengte både de pretensiøse, som 

representerer troen på ekte kjærlighet og kjærligheten som et oppnåelig ideal, og libertinerne 

som så kjærligheten som et spill for å forføre kvinner, for å eksistere. Libertinerne er like 

viktige som representanter og vedlikeholdere av den uekte kjærligheten. Uten kjærlighetens 

nei eksisterer heller ikke kjærlighetens ja, for å benytte Luhmanns binære kode i 

systemteorien. Kjærligheten er avhengig av ikke-kjærlighet for å eksistere.     

 

I følge Luhmann er galanteriet i utgangspunktet knyttet til den ideale høviske kjærligheten. 

Dette gjelder også koden for den pasjonerte kjærligheten. Flere av komponentene i koden har 

et utgangspunkt eller om en vil en fortid i den tradisjonelle semantikken. Etter hvert ble 

”amour passions” semantikk internt sluttet, og den nye koden kunne stå mer på egne bein. 

Slik blir det i følge Luhmann ikke lenger nødvendig å henvise til det ideale. Luhmann mener 

at galanteriet hadde sin funksjon i å formidle i overgangen fra en kode som bygde på ideal til 

en kode som baserte seg på paradokser. Når galanteriet oppfylte denne funksjonen begynte 

man å avvise og håne den galante oppførsel. ”Die Galanterie verfällt, nachdem sie ihre 

Überleitungsfunktion erfüllt hat, der Ablehnung und dem Spott, und die Funktion der 

Reintegration von Liebe und Gesellschaft geht auf eine neue Figur über: auf die moralische 

Legitimation des Gefühls.”
149

 Det ble en ny figur som overtok funksjonen for på nytt å 

integrere kjærligheten med selskapslivet, den moralske legitimeringen av følelsen. 

 

Den friske, utvingede og fantasirike kjærligheten som den første halvdelen av 1600-tallet 

skaper kunne aksepteres en stund, men etter hvert kom kjærligheten tilbake under moralens 

kontroll. Det som aksepteres som kjærlighet i 1660 ble ikke akseptert i 1690. Det som 

tidligere hadde vært paradokser og letthet, forvrenges nå til kynisme og avvises som ikke 

samfunnsnyttig. Fornuftens grep har tatt grepet om kjærligheten, som selv har skapt grunnlag 

for dette ved å definere seg i opposisjon til fornuften. Samtiden blir strengere og tåler ikke 

kjærlighetens løssluppenhet.
150

 Kjærligheten medførte en uorden som samfunnet ikke lett 

kunne tolerere, og i 1690 ble heller avholdenhet og forsakelse rekommandert som en moralsk 

prestasjon og nytelse. Det Luhmann her beskriver er en kjærlighet som samfunnet har tillatt å 
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stå på egne bein for en kortere periode. Kjærlighetssystemet har blitt mer autopoetisk slik 

Luhmann ser det. Luhmann går ikke nærmere inn på bakgrunnen for dette i samfunnet. Jeg 

kan bare spekulere i at samfunnet i denne perioden gjennomgår rolig periode som etterfølges 

av en periode med religionskriger og generelt kaos, og at dette med tiden strammer grepet om 

den vanskelig kontrollerbare og potensielle samfunnstrusselen som kjærligheten representerte.   

 

For at man skulle kunne bedømme kjærligheten moralsk og dermed religiøst forutsetter at 

man ikke knyttet kjærligheten til intime, personlige relasjoner. Dette skjer slik jeg ser det først 

i romantikken. Kjærligheten betyr fortsatt et tidsbegrenset eventyr som begrenser seg til 

utenomekteskapelige forhold. Det mildere og mer allmenne vennskapet kommer slik tilbake 

med stor kraft. Slik Luhmann ser dette betyr det at kjærligheten knyttet til intime relasjoner i 

et parforhold blir utvannet og ikke lenger så autopoetisk som før. 

 

Denne utviklingen er sterkt bundet til ekteskapet. Ekteskapet som før ble sett på som en plikt 

blir nå mer vurdert som en form for sympati. Ekteskapsbåndet har med andre ord blitt myket 

opp. Vennskapet og ekteskapet forbindes sammen først og fremst i England. Denne 

utviklingen ses som ovenfor sagt av Luhmann som en utvanning av kjærligheten, men hvis en 

ser framover til romantikken er denne forandringen et viktig ledd i en ny autopoetisk utvikling 

av kjærligheten. Vennskapet som også er mulig å forbinde med ekteskapet blir det samtiden 

vil ha. Og siden vennskapet blir vurdert som en del av kjærligheten tar også ekteskap og 

kjærlighet hverandre i hendene. Dette er selvfølgelig tendenser i en forandring og ikke brytere 

man slår på. Luhmann påpeker at dette fører til en svekkelse av den asymmetrien som 

kjennetegnet husholdningens organisering. Slik jeg forstår Luhmann mener han at 

kjærligheten som hadde levd sitt eget autopoetiske liv nå blir kolonisert av vennskapet og 

ekteskapet. ”Das ganze 18. Jahrhundert durchzieht diese Bemühung, den Code für Intimitet 

von Liebe auf ”innige” Freundschaft umzustellen. Dieser Versuch schliesst auch die ersten 

Ansätze zur Intimisierung der Ehe ein – nicht auf der Basis von Liebe, sondern auf der Basis 

von freundschaft, die durch Liebe nur induziert werde.”
151

 1700-tallet gjennomsyres av disse 

anstrengelser for å stille om koden for intimitet, bort fra kjærligheten og til det ”inderlige” 

vennskapet. I det forsøket lå også de første ansatsene til en intimisering av ekteskapet. Det 

kan her virke som Luhmann bryter en smule med sin egen teori. Det kan virke som om det er 

samfunnet og noen ledende personer som styrer kjærligheten i en villet retning. På den andre 

                                                 
151

 Luhmann, Niklas 1983: Liebe als Passion. s. 102 



 82 

siden mener Luhmann at kjærligheten går tilbake i sin autopoesis i denne perioden. Jeg finner 

det derfor mer trolig at Luhmann ser kjærligheten som mer okkupert av andre systemer som 

for eksempel vennskapet i denne perioden. Vennskapet blir slik til noe som gir opphav til 

kjærligheten, og blir nå sett på som mer rasjonell enn det man drømte om på 1600-tallet. Man 

forsøkte å rense kjærligheten for de overdrifter, og samtidig forene den med den rasjonelle 

person som har blitt mye muntrere og gladere enn på 1600-tallet. Slik ser man at den tidligere 

paradoksale kjærligheten som tidligere ikke kunne forstås eller nærme seg med rasjonelle 

krefter, nærmer seg det rasjonelle som også har ”gått i møte”.  

 

Luhmann trekker også inn en faktor som medfører at vennskapet blir mer i tiden. Den sosiale 

refleksiviteten hadde økt. Slik jeg forstår Luhmann her betyr dette at mennesker møtte 

hverandre lettere og kunne nærme seg hverandre sosialt sett på en akseptabel måte uten å gå 

på akkord med det sosiale reglementet og hierarkiet. Slik blir kjærligheten som var sett på 

som et begrep knyttet til Gud og det ikke-verdslige utvannet med vennskapet som var et 

begrep som man knyttet til denne verden og andre mennesker. Det dennesidige var rett og 

slett mer akseptert enn tidligere. Det som derimot sto som et hinder for at kjærligheten og 

vennskapet skulle smelte sammen var seksualiteten. En stund så det ut som om kjærlighet og 

vennskap skulle kunne smelte sammen, om det seksualiteten hadde kommet inn som 

forstyrrende element og tvunget fram en distinksjon av begrepene. Uansett så konkurrerer nå 

de to begrepene om retten til å bestemme koden for intimrelasjoner.
152

 

 

4.1.7 Plaisir eller amour 

På den andre siden av kanalen får vennskapet ikke den samme posisjonen i kjærligheten som i 

England. Her forbindes fortsatt kjærlighet med et utenomekteskapelig forhold av lidenskaplig 

og kortvarig art. I Frankrike var ”Plaisir” sentral i den nye kjærlighetskoden, og representerer 

den lyst, lidenskap og nytelse som måtte til for å finne kjærlighet. Slik sett var ikke den nye 

kjærligheten mer fri enn den som hadde eksistert i tidligere perioder, men nye krav ble stilt. 

”Plaisir kunne ikke forklarest eller styres med viljen. ”plaisir kunne verken argumenteres for 

eller i mot. Det kunne verken velges eller velges bort. Enten oppsto det, eller så oppsto det 

ikke. Plaisir var derfor noe subjektet var utlevert til og underlagt – eller stengt ute fra. Viljen 
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spilte i det hele tatt ingen rolle.”
153

 I Plaisir legger bakgrunnen for sadomasochismen ved at 

”Plaisir” kunne dukke opp i både lidelse, smerte, og ekstrem selvnektelse.  

 

Enda ”plaisir” fulgte sine egne utilgjengelige og uoversiktlige lover ble det paradoksalt nok 

utviklet en egen omgangsform og repertoar av framgangsmåter som man kunne nærme seg 

lidenskapen med. Dette ”språket” kalte man ”plaire”, og var i seg selv harmløst og uten 

forpliktelser. ”Det krevde ingenting, fortalte ikke noe vesentlig om de involverte og ba ikke 

om svar på vesentlige spørsmål. ”Plaire” var et uklart spill som lidenskapen kunne gjemme 

seg bak, uten å risikere å bli avvist, eller som ikke bar i seg noe mer enn fristelsen av å være 

til glede. Det dobbelte i dette var både nyttig og farlig. En kunne dekke den grenseløse 

involveringen bak en lett fasade, man samtidig viste man ikke hvor man hadde den andre.”
154

 

I den semantiske strukturen i kjærlighetens kode ble skillet mellom ”plaire” og ”plaisir” 

dermed svært viktig. Her er Luhmanns teori om klare ja- eller nei svar i koden svært viktige. 

Samtidig ser man at det ikke er noen klar negativ eller positiv verdi av noen av svarene. 

Verdien av svarene ligger i spillets gang, og det deltakerne legger i dem. 

 

Plaire var inngangsporten til Plaisir, men kjærligheten var ikke begrenset til disse. 

Kjærligheten gikk videre der Plaisir nådde sitt lidenskaplige høydepunkt. Når Plaisir var i ferd 

med å dabbe av ble det viktig å kunne skille mellom ekte og uekte kjærlighet. Samtidig lå de i 

kjærlighetens tidsdimensjon at følelsene før eller siden gikk over i det uekte, og da var det 

viktig å ta konsekvensen av skiftet å bryte ut. 

 

Slik var som ovenfor nevnt strukturen i kjærlighetens kode mer kompleks enn de andre 

systemene som samfunnets økte kompleksitetsgrad produserte. De ulike kodene i kjærligheten 

utgjør tidsdimensjonen i kjærlighetens kode. Kjærlighetens sett av koder utgjorde: 

”plaire”/”plaisir”; ”plaisir”/kjærlighet; ekte kjærlighet/uekte kjærlighet. Disse skulle ikke 

virke samtidig, og som ovenfor nevnt var det viktig for de involverte å holde oversikten. 

Romanene var her til hjelp ved å veilede, og var uunnværlige i tolkingen av fasenes ulike tegn 

og signaler.  

 

En kode i følge Luhmanns teori må i sin funksjon tillate informasjonsgenerering. Jeg forstår 

dette slik at koden må gjøre det mulig å kommunisere om kodens tema. Kjærlighetskoden må 
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gjøre det mulig å sende informasjon fra en sender, og samtidig muliggjøre at mottakeren skal 

kunne bruke informasjonen i sin egen kontingens. Denne informasjonen må tilsluttes et 

skjema som differensierer hva som kan behandles av koden og hva som ikke kan behandles. 

Slike differensieringsskjemaer gjør at man ved å skape et binært skille for hva som er innenfor 

koden og hva som ikke er det kan generere informasjon. Uten slike skjemaer er man uten håp 

i en hver kommunikasjon. 

 

For at en skal oppfatte informasjon må man oppfatte et utsagn som en valgmulighet. Hvis 

man ikke oppfatter at man kan selektere og knytte til sin kontingens, dreier det seg heller ikke 

om informasjon. At en kommunikasjon ble akkurat slik det ble og ikke på noen annen måte 

må oppfattes som et resultat av en seleksjon. For at jeg skal kunne bearbeide min erfaring som 

informasjon, og deretter kommunisere, må jeg altså ha tilgang til et differensieringsskjema 

hvor jeg kan plassere erfaringen eller informasjonen som mottas.
155

 Vi kan her se at Luhmann 

ikke forholder seg til en individuell måte å tenke kjærlighet på. De psykiske systemene er 

underlagt systemene som styrer de muligheten som finnes i enhver kommunikasjon.  

 

Hvordan etableres så slike differensieringsskjemaer? I følge Luhmann skjer dette ved ulike 

skiller blir redusert til en eneste grunnleggende semantisk differens. Det som skjer i 

kommunikasjonen kan senere relateres til denne grunnleggende distinksjonen, og det som 

skjer kan da oppfattes som seleksjoner – altså som informasjon.
156

 Slik blir et område for 

kommunikasjon definert av et differensieringsskjema. Resultatet av dette blir i følge Luhmann 

at på den ene siden presiseres kommunikasjonsområdet av det skjemaet som styrer 

kommunikasjonen. På den andre siden fører den enhet som etableringen av et skjema til at 

deltakerne i kommunikasjonen opplever en større frihet ved at man kan tilpasse 

kommunikasjonen til ulike omstendigheter og ulike krav. Her forstår jeg Luhmann slik at 

dette er en følge av den mulige økte graden av kontingens et differensieringsskjema tillater i 

en kommunikasjon. Et psykisk system oppfatter informasjon som det som er på rett side av 

differensieringen. Nå behøver ikke differensieringsskille å eksistere på samme sted for ulike 

psykiske systemer, og dette gjør selvsagt kommunikasjonen vanskelig. Men et skille gjør at 

man kan håpe på kommunikasjon. Men alle psykiske systemer orienterer seg mot slike skiller 

i systemene under en kommunikasjon og forsøker å kommunisere gjennom å velge ulike 

tilknyttinger i forhold til ulike systemer. Er denne kommunikasjonen en kommunikasjon av 
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kjærlighet eller er det bare en flørt som representerer en kommunikasjon på den andre siden 

av skillet kjærlighet/ikke-kjærlighet, eller hvilken som helst av de ovenfor nevnte skillene.  

 

Kjærlighet er i følge Luhmann en helt spesiell type kode eller differensieringsskjema siden 

man ikke har en binært fast skjema, men et skjema som inneholder ulike krav alt ettersom 

hvor man er i kjærlighetens temporalitet eller tidspunkt om en vil. Uansett dreier det seg om et 

skille mellom det Luhmann kaller plaisir og amour. På 1600-tallet blir flere ulike skiller 

samlet under dette sentrale skillet. Et enhetlig differensieringsskjema blir dannet. Dette 

differensieringsskjemaet inneholder distinksjoner som for eksempel skillet mellom ung og 

gammel, mellom de to kjønn, mellom den man elsker og alle andre. Disse distinksjonene ble 

på 1600-tallet underordnet den sentrale differensen mellom plaisir og amour, og begynte 

dermed å gjennomsyres av nye kontingenser. Distinksjonen mellom plaisir og amour skaper et 

informasjonsbehov som er spesifikt for dette kommunikasjonsområdet, og gir 

informasjonsinnhenting en spesifikk struktur.
157

 Luhmann mener at en helt spesiell form for 

kommunikasjon etableres med en verdi og differensiering som ikke har mulig benyttelse 

utenfor kjærlighetssemantikken. I følge Luhmann gir distinksjonen mellom plaisir og amour 

(kjærlighet) informasjonsverdi til en mengde hendelser. Hvis vi skal bruke et begrep som 

Luhmann ikke bruker fordi det har en for sterk betydning kan vi si at differensieringen gir 

mennesker forståelse i ulike situasjoner. Det gir mulighet for tilknytting i kontingensen. Den 

samme informasjonen i andre situasjoner hadde gitt en helt annen vurdering. Jeg vil tro at et 

kompliment om et flott skjørt eller en flott skjorte kan tjene som godt eksempel. Gis det av en 

potensiell kjæreste eller av en arbeidskollega vil det kunne ha helt ulik betydning. Den binære 

verdien plaisir – amour ligger i det at man ikke kan vite om det er kjærlighet det er snakk om 

før man har gått veien om plaire eller kunsten å behage. Det er bare gjennom kunsten å 

behage som man kan vite om det dreier seg om amour. Men samtidig kan man aldri vite dette 

før man ender opp i neste del av kjærlighetens temporalitet kjærlighet/ikke-kjærlighet. 

 

Plaire er i følge Luhmann umulig å oversette til tysk, men han bruker selv ”det å behage” i 

teksten. På 1600-tallet introduseres plaisir som et antropologisk grunnbegrep, og slik slipper 

det unna alle moralske vurderinger som har vært dominerende i århundrene før. Det blir en 

del av mennesket å søke plaisir og såkalt oppvarting i form av plaire. I det sosiale liv blir det 

nærmest et krav at mannen skal kurtisere kvinnen, det ble slik det skulle være og en del av det 
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å være menneske. ”Das Heisst: so wenig wie das Faktum des Denkens kann das Faktum des 

plaisir bestritten werden, ob es nun mit richtigen oder mit unrichtigen Vorstellungen, mit 

lauteren oder mit unlauteren Mitteln operiert. Plaisir ist plaisir.”
158

 Like lite som jeg kan 

fornekte at jeg tenker, like lite kan jeg bestride det faktum at jeg opplever plaisir. Det spiller 

ingen rolle om det er korrekte eller feilaktige forestillinger som ligger til grunn for 

opplevelsen av plaisir, og det er heller ikke av betydning om de middel man bruker for å nå 

plaisir er hederlige eller uhederlige. Plaisir er plaisir. Luhmann sier at plaisir ikke behøver å 

forholde seg til noe annet enn seg selv. Man kan ikke argumentere eller protestere når noen 

sier at de opplever plaisir. Vissheten om plaisir får man gjennom det Luhmann kaller 

kriterieløs selvreferens. Jeg forstår Luhmann slik at han mener at kjærligheten står på egne 

bein og ikke forholder seg til noe utenfor kjærlighetens eget differeringsskjema. En plaisir 

som ikke er sann i ettertid vil uansett oppleves som sann når den oppleves som det. Plaisir er 

som en sirkel, og forholder seg ene og alene til seg selv. Med andre ord et antropologisk 

grunnbegrep. 

 

Disse nye tanker betyr at følelser har fått en helt ny stilling, og følelser oppfattes nå som noe 

som ikke kan korrigeres eller stilles spørsmål ved. Slik mener Luhmann at følelser tillattes av 

samfunnets forandringer og kjærlighetens evolusjon. Følelser og kjærlighet er forbundet med 

hverandre og umulige å skille. Men utgangspunktet for Luhmann er samfunnets system og 

ikke individet. De psykiske systemene får følelser som systemet tillater alt i forhold til skillet 

innad i systemets kode. Mennesker som befinner seg i en tilstand av plaisir kommer i en 

særstilling. De er åpne og mer tilgjengelige for andres blikk. ”Plaisir macht wehrlos in bezug 

auf Beobachtung und Behandlungen durch andere. Der art de plaire wird zum Moment eiener 

Experimenter- und Beobachtungstechnik, eine Erkundungsstrategie auf dem gefährlichen 

Terrain der mondänen Beziehungen”
159

 Plaisir gjør mennesket ubeskyttede mot andres blikk, 

forsvarsløse mot hvordan andre behandler henne. Kunsten å behage l’art de plaire, blir slik en 

komponent i en eksperiment- og observasjonsteknikk i det sosiale liv. I den hadde man en 

rekognoseringsstrategi i de modne relasjonenes farlige terreng. Det som derimot er vanskelig i 

denne tilnærmelsesmåten er at man er flinkere til å behage en kvinne som man ikke nærer 

pasjonert kjærlighet for. For å lykkes med å behage en kvinne må det kaldblodighet og en 

reflektert framgangsmåte, og det er det første den pasjonerte kjærligheten berøver en mann. 

Den pasjonerte kjærligheten blir således sin egen fiende.  
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Man kan ikke bestride den plaisir man selv opplever, og dette smitter over på de sosiale 

handlinger i en slik grad at man heller ikke er i tvil om at en person forsøker å behage. 

Usikkerheten og det binære skjemaet ligger i at man ikke kan vite om det er sann kjærlighet 

eller amour som man har å gjøre med. Det vet man først lenger ut i prosessen. Selv en person 

som bare behager for å oppnå en kvinne kan oppleve at han uten å ville eller ane det havner i 

kjærlighetens favn. Plaire eller kunsten å behage blir det man vet eller håper at skal føre til 

plaisir hos den man forsøker å behage, men først senere kan man vite om det dreier seg om 

amour. Den antropologiske vissheten om menneskets ønske om behag fører til at kunsten å 

behage blir utviklet. Slik blir kunsten å behage en viktig kilde til den sosiale reguleringen. 

Moralen stod ikke lenger for den sosiale reguleringen, og moralen regulerte heller ikke 

handlinger av menneskers strev etter ære og rykte. Når de religiøse og moralske 

handlingsreguleringene lettet sitt grep ble det i kjærlighetens kontekst mulig å støpe en 

antropologisk visshet til sosial oppførsel.
160

    

 

Kjærligheten er forbundet med usikkerhet, men det er mulig å lære seg hva det er som kan 

behage den en vil behage. Den som blir forsøkt behaget er absolutt suveren, men slik gis det 

også tilbakemeldinger som man kan lære hva som behager av. Selv om vissheten om at 

kjærligheten er tidsbestemt lever man i nuet og lover og tror at den skal vare evig. Man tviler 

på sin egen opplevelse både før og etter man har hatt den, men aldri når man har følelsen av 

plaisir. Plaisir er det faktum man har å gå ut fra. Derfor blir plaire til det oppriktige eller 

uoppriktige middel med viss hjelp man kan vinne sann eller falsk kjærlighet. ”Vom plaisir 

also hat man auszugehen. Deshalb wird das plaire zum (auffrichtigen oder unaufrichtigen) 

Mittel des Gewinnens von (wahrer oder falscher) Liebe”
161

 Det å behage som utvikler seg til 

det sosiale spillet kalt galanteriet er et resultat av det sosiale liv og der ligger også årsaken til 

at det stilles spørsmål ved om man ønsker sosiale fordeler eller rett og slett ”spiller ut” sine 

følelser. Koketteriet utgjør en strategi for å maksimere antall beundrerinner samtidig som man 

ikke fortaper seg i kjærligheten. Plaisir er i midlertidig ikke ett kommunikasjonsmedium siden 

det ikke kan eksistere to binære verdier i plaisir. Plaisir er som ovenfor nevnt regnet som noe 

grunnleggende ved mennesket, og kan ikke gis et negativt svar. Samtidig kan plaisir bære i 

seg sann kjærlighet, men det kan man ikke vite. Kunsten å behage, plaire, er også en kunst 

som kan brukes i alle sosiale situasjoner og dermed unngår noe negativt svar. Plaire er jo ikke 
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noen grunnleggende ved mennesket. Man avslører seg ikke når det gjelder sann kjærlighet, 

men man viser derimot hvem man ønsker å behage. Og 1600-tallets kjærlighet var helt og 

holdent knyttet til evnen til å behage. Når viljen og dermed evnen til å behage forsvant mistet 

man også kjærligheten. Luhmann gir eksempler på dette fra franske brevvekslinger.
162

  

 

Kjærlighetssemantikken kom i følge Luhmann til å forfines ytterligere. I stedet for å bare 

skille mellom sann og falsk kjærlighet, gjorde man en distinksjon mellom to typer av 

bedragersk oppførsel: Man kan simulere og dissimulere kjærlighet. Det finnes da to ulike 

typer av forestillinger å ta hensyn til: dels kan man late som man elsker selv om man ikke gjør 

det, for for eksempel å oppnå noe i det sosiale liv. Eller man kan late som om man ikke elsker 

selv om man gjør det, for å skjule sine egne følelser for derved muligens å lettere komme til et 

ønsket mål hos en kvinne.
163

 Disse differensieringene er ikke knyttet til moral, og viser at den 

sosiale refleksiviteten har økt. Denne graden av kompleksitet gir nok av hindringer til at 

plaisir og følelser kan blomstre.  

 

I følge Luhmann skyldes skillet mellom plaisir og amour at kjærlighetssemantikken ble så 

kompleks som den ble. Jeg forstår da plaisir som følelsen av å ville behage som fører til 

kunsten å behage plaire, og amour som sann kjærlighet. I plaisir kunne det eksistere ekte 

antropologisk kjærlighet, men siden dette ikke var sikkert lå opphavet til tolkningskunsten fra 

kvinnens side og kunsten å behage fra mannens side. I plaisir ligger referansepunktet for den 

komplekse kjærligheten. I dette skillet ligger også skillet mellom det personlige plan, som 

kunne inneholde ekte følelser, og det sosiale plan som kunne inneholde ønsket om sosiale 

goder. Som en følge av distinksjonen mellom plaisir og amour ble det mulig å bruke plaisir 

som et referansepunkt for å få informasjon om kjærligheten. Var det ekte eller uekte 

kjærlighet? Dette fikk til slutt konsekvenser for de faktiske kjærlighetsrelasjonene. Den 

følsomheten for informasjon som vi finner i kjærlighetsrelasjoner kunne nå kanaliseres 

gjennom skillet mellom plaisir og amour.
164

 Jeg forstår Luhmann slik at partene i 

kjærlighetsrelasjonene lærte seg refleksivitet gjennom tvilen på hvorvidt det bare var sosialt 

gunstige resultater som var målet for behaget eller om det gjaldt virkelige antropologiske 

følelser. Den komplekse kjærligheten ble utviklet i spennet mellom de ulike temporalitetene, 

og spennet mellom den grunnleggende følelsen kjærlighet og det sosiale livets plaire. 
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Luhmann kommer videre inn på at også negasjonen eller usikkerheten når det gjelder 

kjærlighet kan medføre handling. Et eksempel på dette er at lengden på fravær kan gis en 

betydning av at han ikke elsker lenger.  

 

Det som gjør kjærlighet spesielt i forhold til andre systemer er kjærlighetens totale fravær av 

binding til konkrete institusjoner. Dette gjør at kjærligheten har får en mye mer flytende 

struktur enn andre systemer. Enhver kjærlighet har sin egen historie, intensivering og 

avkjøling. ”Jede Liebe hat ihre eigene Geschichte (was hier noch nicht heissen muss: eine 

individuelle, einzigartige, unvergleichliche Geschicte). Sie hat einen Anfang und ein Ende 

und dazwischen einen Verlauf des Steigerns und Abklingens, in dem die Relevanz des 

Differenzschemas wechselt.”
165

 Hver kjærlighetsrelasjon har sin egen historie. Den har en 

begynnelse og en slutt, og derimellom et tidsforløp der kjærligheten først øker og siden avtar. 

Hvilken referanse differeringsskjemaet har avhenger av hvor man er i denne prosessen. I 

begynnelsen av en kjærlighetsrelasjon er det i følge Luhmann plaire som er avgjørende, siden 

partene ikke har fått noen sosial visshet om at man elsker hverandre. For å vite at den andre 

elsker blir det hele tiden viktig å følge med på om den andre gjør sitt ytterste for å behage. 

Når anstrengelsene blir mindre er dette et tydelig tegn på at kjærligheten holder på å slokne. 

Slik blir sann kjærlighet falsk kjærlighet, en kjærlighet som man bare holder på av gammel 

vane. Når man aner at partneren ikke lenger har sann kjærlighet begynner søken etter tegn på 

at forholdet er i ferd med å avbrytes. 

 

Vi har tidligere vært inne på galanteriet som sosialt kommunikasjonsmåte. Galanteriet gjør at 

man kan begynne å elske uten at man går inn med et ønske om dette. Man kan spøke og le, og 

derved nærme seg en person på en relativt ufarlig måte. Hvis galanteriet fører til sann 

kjærlighet kan man fortsette å bruke galanteriet for å behage og dermed vise på en ufarlig 

måte at man elsker. Den motstanden man møter for å behage kan i følge Luhmann ses på som 

en måte å teste kjærligheten. Hele prosessen kan selvsagt også gjennomføres uten at man er 

klar over at man elsker, noe man først oppdager når det er for sent. 

 

Slik hevder Luhmann at kjærligheten ikke bare har et likt tidsforløp, gjennom en begynnelse 

og en slutt. I følge Luhmann inneholder kjærlighet en prosess som selv forandrer betingelsene 
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for å tolke den informasjon som er tilgjengelig for partene. Betingelsene og kravene for å 

behage forandrer seg hele tiden gjennom kjærlighetens forløp. Det hjelper med andre ord ikke 

å bare fortsette å gi blomster som man gjorde forrige fredag, og tro at partneren gjennom en 

slik gave av vane har fått et klart signal for at man er elsket. Kjærlighetsprosessen forandrer 

selv betingelsene for den nødvendige informasjonen. Hvilket differensieringsskjema som skal 

aktiveres, og hvilke informasjoner differensieringsskjemaet da skal gi opphav til, avhenger av 

hvilken fase kjærligheten befinner seg i.
166

 Som sagt så eksisterer det til en hver tid et unikt 

differensieringsskjema til den enkelte kjærlighetsprosess. 

 

Luhmann forklarer dette nærmere ved at det er i overgangen fra plaire til amour som håpet og 

redselen oppstår. I denne overgangen finnes det to alternativer enten sann eller falsk 

kjærlighet. Det er hele tiden viktig med plaire eller det å behage. Kjærlighetssemantikkens 

overgripende struktur utvikles over tid. Hver gang kan man støtter seg på koden for å avgi 

eller hente informasjon, så har det en plass i tidsforløpet. Prosessen er suveren. Det er den 

som avgjør hvilken distinksjon som den ved et gitt tilfelle skal bruke for å utvinne 

informasjon. ”Die Gesamtstruktur der Liebessemantik entfaltet sich in der Zeit, und es gibt 

daher keine Inanspruchnahme des Code, die nicht selbst einen Zeitstellenwert hätte. Der 

Prozess ist souverän und entscheidet über die Differenz, die er zur Informationsgewinnung 

benutzt.
167

 Grunnen til at kjærligheten ikke trenger noen moralsk motivering ligger i at den 

ikke trenger noen garanti for at den er bestandig. Siden kjærligheten ikke er bestandig 

inneholder den heller ikke noe samfunnsoppholdene funksjon. Motiveringen ligger ikke i evig 

liv, men i det faktum at livet er så kort. Kjærligheten er ikke forventet å vare evig, men ha et 

kort og hektisk liv. Hver seleksjon legitimeres i at øyeblikket skiller seg fra det som har vært 

og det som kommer. I følge Luhmann overlever noe av dette helt inn i romantikken, hvor man 

anså at pasjonert kjærlighet var en forutsetning for at man skulle kunne inngå ekteskap.  

 

Luhmann mener at innovasjonene i kjærlighetens semantikk var svært vågale, og tenderte til å 

gå tilbake til det normale. Med det normale forstår jeg Luhmann slik at han mener kjærlighet 

bygd på fornuft og grunner som lå utenfor den selvstendige kjærligheten. Skille mellom sann 

og falsk kjærlighet kom til å kunne forklares ved objektive kvaliteter igjen. Luhmann tidfester 

dette til etter 1700. Nå kunne man igjen forklare hvordan man unngikk falsk kjærlighet. Som 

eksempel gir Luhmann et anonymt skrift som gis ut i 1715. I teksten heter det at ren 
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kjærlighet alltid er sann, men at hjertets korrupsjon fører til feil som man må oppdage og 

brennmerke.
168

 Forfatteren setter opp en liste over feilaktige former for kjærlighet som leseren 

kan lære av og verge seg mot.  I dette mener Luhmann at noe går tapt. Her menes da den 

autopoetiske kjærligheten som var så sterk på 1600-tallet. Under 1600-tallets andre halvdel 

hadde kjærligheten, så vel i sosialt henseende som i tidshenseende, fått en egen moral med en 

kompleks differensieringsstruktur. Kjærligheten trengte ikke støtte fra noe utenfor for å 

underbygge sin autoritet på sitt område. Den innovasjonen går tapt hvis man igjen framstiller 

skillet mellom sann og falsk kjærlighet som et skille mellom objektive kvaliteter.
169

 Det 

generelle symbolsystemet kjærlighet får på 1700-tallet en mindre autopoetisk struktur, og 

dette er i Luhmanns perspektiv en tilbakegang. 

 

4.1.8 Kjærligheten mot Fornuften 

Tidligere hadde kjærlighet og fornuft stått mer i relasjon til hverandre. Følelser hadde vært 

sett på som en slags forlengelse av fornuften, som noe som kunne kontrolleres og styres. Nå 

ble fornuft og følelser sett på som i opposisjon til hverandre. Fornuften ble dermed umulig å 

bruke i kjærligheten, og det ble dermed også umulig å lære seg kjærlighet. Den nye pasjonerte 

kjærlighetens språk kom til å bli sterkt preget av eksesser, eller overdrivelser av alle slag. 

Voldsomme utskeielser kan ses på som i sterk opposisjon til fornuften, og det var nettopp 

dette den nye kjærligheten trengte. ”Fornuftens perspektiv er at overdrivelser og mangel på 

fornuftig styring av lysten destruerer individet og samfunnet rundt, dersom mange nok lar seg 

rive med. Men den pasjonerte kjærligheten søkte destruksjonen.”
170

 Man ble sett på som jo 

mer forelsket desto mer destruktiv man ble.  Dette er et viktig skritt i kjærlighetens evolusjon 

til å skape et eget autopoetisk system, som er uavhengig av alle andre system.  

 

I det tradisjonelle idealet var kjærligheten underordnet fornuften. Og Luhmann har ovenfor 

vært inne på at kjærligheten på 1600-tallet blir selvstendig. Fornuftens prinsipp og 

kjærlighetens prinsipp ble sett på som to ulike interesser. Luhmann går i dette kapitelet inn på 

teksten som er fruktbart for hans målsetning. Det dreier seg om Dialogue de l’Amour et de la 

Raison. I teksten lar forfatteren kjærligheten og fornuften bli to ulike personer, og fornuften 

representerer samfunnets standpunkt og de strukturelle krav som samfunnet stiller. Fornuften 

stiller to krav til kjærligheten. For det første at foreldrene skal ha retten til å bestemme hvem 
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sønnen eller datteren skal gifte seg med. For det andre må ekteparet komme fra samme sosiale 

lag. Kjærligheten er for så vidt enig i disse kravene siden det ikke er mulig å se for seg et 

samfunn uten at dette ligger i bunnen. Fornuften klager over at kjærligheten blander seg inn 

og gjør det hele vanskelig med sine irrasjonelle impulser for å bedrive sitt uansvarlige spill.  

 

Når kjærligheten blir konfrontert med disse beskyldningene gjør han krav på sine egne 

fornuftsgrunner. Kjærligheten gjør krav på sitt eget domene. Kjærligheten mener at foreldrene 

gjør feil hvis de ikke spør han til råds før de gifter bort sine barn. Kjærligheten påstår også at 

han gjør de elskende likestilte og derfor opphever standsforskjellene.  

 

Kjærligheten er fullstendig klar over at han ikke kan konkurrere med Fornuften siden 

Fornuften har universell gyldighet. Denne kompetanse kan Kjærligheten ikke berøve henne. 

Men akkurat derfor, og dette argumentet biter på Fornuften, kan hun ikke heller gjøre krav på 

absolutt herredømme. Universalisme og absolutisme utelukker hverandre. ”Die Liebe bleibt 

sich bewusst, dass sie nicht mit der Vernunft konkurrieren kann, denn diese muss eine 

Universalzuständigkeit wahrnehmen. Die kann ihr die Liebe nicht abnehmen. Eben deshalb 

aber, und dies Argument sticht, kann die Vernuft auch auch keine absolute Herrschaft 

beanspruchen. Univesalismus und Absolutismus schliessen sich aus.
171

 Kjærlighetens fornuft 

gjelder ikke hele tiden, men kjærligheten motiverer bare når han vil. Intimrelasjonenes sfære 

er i følge kjærligheten utenfor fornuftens kontroll. At et prinsipp skal kunne benyttes på alle 

situasjoner må skilles fra kravet om at den skal bestemme over alle aspekt i situasjonen. Det 

er bare for spesielle aspekter som en kode kan gjøre krav på å gi mening til alle detaljer i 

tilværelsen. Som vi kan se fra andre kilder opptråde kjærligheten med et slikt totaliserende 

krav, men til gjengjeld er det bare under en kort tid i kjærlighetsrelasjonen som alt den 

elskede gjør og opplever, betraktes som relevant. ”Totale Sinngebung kann nur noch unter 

speziellen Gesichtpunkten beansprucht und in der Liebe, wie wir aus anderen Quellen 

erfahren, nur noch für den Moment ereicht werden”
172

 Det at kravet om universalitet skilles 

fra totalitet var i følge Luhmann viktig for kjærlighetskodens utvikling. Slik kunne både 

kravene og muligheten for å innfri dem i kjærlighetskoden økes betraktelig. Paradoksene i 

kjærlighetskoden kan siden kjærligheten har suveren makt på sitt område presenteres uten en 

forpint mine. Kjærligheten stiller seg ikke utenfor samfunnet, og det er bare hvis fornuftens 

krav kommer i strid med kjærlighetens egen fornuft at kjærligheten hevder sin absolutte makt. 
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Påfallende er det i følge Luhmann at kjærligheten er den unge stemme og fornuften virker 

gammel. Kjærligheten har de sterkeste argumentene, og det hele ender med at Fornuften må 

trekke seg ut av konflikten. Fornuften blir sett på som en del av konflikten og det 

standssamfunnet som eksisterte, og ikke som en overordnet instans som kan avgjøre 

konflikten.  

 

Den friheten fra fornuften som kjærligheten fikk var en følge av at kjærligheten ikke hadde 

noe ansvar i samfunnet opprettholdelse. ”Den pasjonerte kjærligheten var ikke nedlastet med 

sosiale bører. Den skulle verken grunnlegge, holde oppe eller stabilisere sosiale formål som 

barneoppdragelse, økonomisk trygghet eller allianser for å skape rikdom eller karriere.”
173

 

Dette hang sammen med at man hadde et ekteskapsideal hvor man aller helst skulle ha forhold 

til andre gifte menn eller kvinner. Dette hadde ingen konsekvenser for ekteskapet. Dette var 

forutsetningen for at kjærlighetens kode fikk det innholdet som sa at man kunne forelske seg 

fritt og uten grunnlag i fornuften. 

 

I følge Luhmann representerer teksten et tydelig tegn på at kjærligheten er i ferd med å vokse 

seg sterk. Den gjør krav på sitt eget territorium, en egen logikk og en suveren disposisjonsrett 

over menneskets handlemåte. Etter 1760 blir kjærlighetens krav bare sterkere, og den går også 

til angrep på de moralske konvensjonene i seg selv. Samtidig øker kjærlighetens repertoar og 

retten til å disponere egen kropp gir nye impulser som ”ménage à trois”, rollespill og incest. 

Alt er tillatt, hvis bare begge partene vil det. Fornuften kan bare forby slikt som skader 

andre.
174

  

 

4.1.9 På vei mot individualiseringen 

      Luhmann spør om det finnes en sammenheng mellom utdifferensieringen av koden for 

kjærlighet og at de elskende legger mer vekt på det individuelle. Han tar opp tråden fra 

tidligere i teksten. 

 

I følge Luhmann er det stor konsensus i litteraturen om at man bare kan elske en person av 

gangen. En sterk vurdering av den andre person med tilhørende eksesser utelukker flere slike 

opplevelser samtidig. Kodens krav er sterk når det gjelder at man fullstendig skal fortape seg i 
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den andre. At man kan elske flere personer i løpet av livet aksepteres derimot, siden dette går 

opp i kodens krav om at man alltid må elske siden det er en del av det og være menneske.   

Man kan her se en logisk brist mellom eksklusivitet og at man må elske flere ganger i livet. 

Eksklusiviteten når det gjelder hver enkelt kjærlighetsrelasjon går godt opp i kodens krav om 

at en hver opplevelse av kjærlighet skal ha en begynnelse og slutt. Kjærlighetskoden blir slik 

isolert i et begrenset tidsrom, noe som har gode følger for koden. Dette er forutsetningen for 

at koden for intimitet blir den katalysator som gjør at et system dannes. Det at kravet om 

eksklusivitet var et brudd mot kodens logikk forstyrret ikke siden det var funksjonelt i forhold 

til omverden. Luhmann skriver om denne eksklusiviteten: ”Sie symbolisiert die Forderung 

eines Neubeginns in jeder Liebesbeziehung. Nur dadurch kann der Code der Intimität die 

Systemkatalyse leiten. Der Bruch in der Logik stört nicht, weil er funtional ist.”
175

  

 

Luhmann mener allikevel ikke at utviklingen av kjærlighetskoden kan knyttes opp mot en 

betydning av individualitet. Den forsterkingen av koden som Luhmann mener eksisterer 

ligger i at selve følelsen mellom de elskende øker og selvstendigheten for koden blir sterkere. 

Grunnen til at individualitet ikke blir en del av koden ligger i oppfatningen av individualitet i 

Frankrike. I Frankrike mente man at forståelsen av individualitet hørte hjemme i den 

fantasiverden som de elskende selv bygger opp. Kjærligheten støtte seg med andre ord på et 

selvbedrageri, og til slutt viser det seg alltid at også dette var en illusjon. ”Für die französiche 

Klassik gehört der Anspruch auf Individualität mit zur Scheinwelt der Liebenden. Auch in 

dieser Hinsicht ist die Liebe auf Selbsttäuschung angewiesen, und am Ende erweist sich, dass 

auch dies eineIllusion war.
176

 Luhmann mener det er lett å lese inn for mye individualitet i 

franske tekster fra den klassiske epoken. Siden kjærlighetskoden går fra en total idealisering 

av kjærligheten. Det er ikke lenger hvor utrolig perfekt kvinnen er som det legges vekt på, 

men hennes frihet og frie valg samt å kunne tilpasse seg hennes krav og ønsker. Men det er 

fortsatt krav, ønsker og en frihet som gjelder alle kvinner, og kan derfor ikke tilskrives 

individualitet. Man kan her se at Luhmann står i sterk opposisjon til en kjærlighet som bryter 

seg fram på tross av autoritetenes makt over individene. Individualitet er ikke noe som 

eksisterer fra naturen av, men er en kulturell skapning som har sin begynnelse og slutt. Vi kan 

her gjerne trekke parallellen til Foucault som jeg har tatt opp tidligere i oppgaven. Her ligger 

også et paradoks når man tenker på at dette strider mot kodens krav om eksklusivitet. Ved å 

presentere de egenskaper som ble ansett for å gjøre en kvinne attraktiv, så gjorde man det med 
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hjelp av allmennbegrep. Om man nå elsker disse egenskaper hos en kvinne, kan man da 

fornekte at også andre kvinner kan ha de samme egenskaper? ”Die Merkmale, die eine Frau 

anziehend machen, werden mit Allgemeinbegriffen präsentiert. Wenn man sie an einer Frau 

Liebt, kann man dann leugnen, dass sie sich auch bei anderen Frauen finden?
177

 Koden 

inneholder paradokser som den allikevel håndterer.  

 

Luhmann legger også vekt på den psykologien som var tilgjengelig på 1600-tallet. 

Begrepsapparatet var grovt, og det fantes ikke plass for at tanken om en personlighet skulle 

kunne utvikles. Det var et svært negativt syn på menneskets indre preget av drifter, affekter 

motiv og egeninteresse. En sterk skepsis var dominerende. I alle sosiale relasjoner var man 

tilbakeholden med å trenge inn i det altfor personlig. Når man ikke tillates å trenge inn i det 

personlige vil heller ikke personlighet og individualitet ha gode kår. Dette var en følge av av 

man ikke trodde personligheten kunne forandres, men var permanent. Dette lå også bak synet 

på individualitet i kjærlighetsperioden som fantasi. Når kjærligheten var over så man at den 

andre personen ikke var den spesielle man hadde sett for seg men lik alle andre. Og siden 

personer ikke kan forandres var kjærligheten ubestandig.  

 

Det er først på 1700-tallet et nytt syn på mennesket skulle etableres, og forståelsen av en 

person ble annerledes. Mennesket ble nå betraktet som foranderlige, og med egenskaper som 

kunne utvikles og fullkommeliggjøres. Som en følge av dette kunne kjærligheten bli varig, og 

til slutt så man det som mulig at ekteskapet kunne baseres på kjærlighet.
178

 Da personligheten 

kan forandres kan også to elskende forandres, og det blir mulig å se på kjærligheten som 

bestandig. Slik ble det mulig å hindre kjærligheten fra å kjølne.  

 

I England arbeides det omkring 1685 med å reformere forholdene mellom kjønnene. 

Bakgrunnen for dette var polemikk om tidens seder, og det var i kontrast med de franske 

sedene at man ville ha seder som bygde på tradisjonen. Luhmann ser den engelske tradisjonen 

som i opposisjon til den franske amour passion. Litteratur med enkle og konkrete beskrivelser 

av god og nyttig livsførsel både når det gjaldt kvinner og menn suppleres med skarpsynte 

psykologiske iakttakelser. Denne litteraturen problematiserte ekteskapet. ”Mutual love” 

betraktedes som eneste solide fundament for ekteskapet , og det så vel i psykologisk som i 

moralsk mening. Man la vekt på den ekteskaplige kjærligheten. Med ekteskaplig kjærlighet 
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mener man i midlertidig verken den kjærlighet som er orientert mot romanene eller den 

seksuelt baserte pasjonen. ”Das Problem der Ehe rückt ins Zentrum dieser Litteratur. ”Mutal 

love” gilt als einziges solides Fundament eiener Ehe, und dies in einem zugleich 

psychologischen und moralischen Sinne. Eheliche Liebe wird betont – aber damit ist weder 

die am Roman orientierte Liebe noch sexuell basierte Passion gemeint.
179

 Den ekteskaplige 

kjærlighet basertes på gjensidig forståelse, respekt, at partene fremmer hverandres interesser 

og for det vennskap de kjenner for hverandre. Det er ikke de dramatiske gestene, men de 

daglige detaljene i et ekteskap som vektlegges. Og dette fører oss tilbake til striden om basis 

for ekteskapet skal være kjærlighet eller vennskapet. England trodde på vennskapet, som 

skulle ligge til grunn for intimiteten. Vennskapet ble sett på som grunnlaget for familiens 

oppgaver i samfunnet. ”In der alte Konkurrenz von Liebe und Freundschaft als Basis von 

Intimität und als Basis für die Sonderaufgaben der Familie in der Gesellschaf. Das ermöglicht 

es, speziell in bezug auf die Frau Bildung und häusliche Tätigkeit sowie Beziehungen zu den 

Personen, mit denen sie in Kontakt kommt, zu einer neuartigen Synthese 

zusammenzuschliessen.”
180

 Vekten på vennskapet i forhold til tidligere en mer patriarkisk 

holdning fører til at kvinnen får oppvurdert sin posisjon. Ekteskapet fikk mindre hierarkisk 

preg. Kvinnens dannelse, hennes relasjoner og huslige dygder blir nå vurdert på en ny måte. 

Slik oppdages kvinnen som menneske.  

 

Slik skapes også det intime familielivet. ”Amour passion” var jo tillagt det sosiale livet som 

utfoldets seg utenfor hjemmets fire vegger. Den enkelske tanken var at intimitet skulle foregå 

i hjemmet, og dermed fikk intimiteten konturer som var tilstrekkelig klare og begripelige.
181

 

Kjærligheten får slik en mer moralsk betoning, og blir mindre autopoetisk som system. Moral 

får en større betydning for kjærlighet, og engelsk korrekthet går foran fransk frivolenhet. De 

nye forestillingene spres blant annet gjennom Ricardsons verk Pamela. En kan her stille seg et 

spørsmål som kommer opp i forbindelse med Luhmanns tanke om et autopoetisk system. Hva 

slags innhold gjør et system mer eller mindre autopoetisk? Er det Luhmann selv som legger 

inn hva som utgjør autopoetisk? Det kan virke som om Luhmann vet hva kjærlighet er og hva 

den skal innholde.  
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I følge Luhmann tillot den klassiske epokens kode for amour passion at individualisering ble 

mulig. Luhmann forklarer dette ved å sammenligne det tradisjonelle kodens idealisering med 

den klassiske kodens paradoksering. Når koden for intimrelasjonene forandres åpnes veien 

mot en individualisering. En kan her stille spørsmål om hva som kom først. 

Individualiseringen ble mulig gjennom den måten kodens tematiske struktur systematiseres, 

nemlig i form av paradokser. En kode som bygges opp på idealer tillater i praksis ikke 

varianter. I slike koder er individualisering bare mulig i form av avvikelser fra idealet, og det 

er bare negative figurer som kan tegnes på en mer plastisk måte. ”Nur ganz indirekt und 

unsichtbar war im klassischen Code des amour passion für Individualisierung Vorsoge 

getroffen, und zwar dadurch, dass die Systematisierung der Themenstruktur des Code über 

Paradoxien lief. Ein Idealcode lässt praktisch keine Varianten zu.”
182

 I litteraturen finnes i 

følge Luhmann mange eksempler på paradokser som taler til individets fordel. Jeg forstår 

Luhmann slik her at koden tillatter en forståelse av mer individualitet. Det er viktig å merke 

seg at for Luhmann er det systemet kjærlighet som danner utgangspunktet for en økt mulighet 

for individualitet. Når kjærlighetens kode involverer for eksempel seksualitet så kan de 

elskende tenke seg en god eller dårlig elsker. Koden styrer vår oppfattelse av kjærlighet og 

den vi elsker.  

 

På 1700-tallet kommer også følelsene inn, og bidrar til å gjøre det lettere å utvikle en intim 

sfære. Vi har tidligere vært inne på at menneskets indre får en psykologisk dybde. Luhmann 

mener at bakgrunnen for at følelsene blir ”oppfunnet” ligger i det religiøse. De nye religiøse 

reformasjonsbevegelsene som puritanismen, jansenismen og pietismen vektlegger alle den 

individuelle religiøsiteten. Dette fører til at individet blir ensomt. Dette skillet eller 

distinksjonen mellom individet og Gud fører med seg et annet skille. I følge Luhmann blir nå 

det ensomme individ utviklet i kontrasten eller distinksjonen mot den sosiale følelsen. Vi ser 

her igjen hvordan Luhmann bruker sin teori med distinksjoner som grunnleggende for 

samfunnsutviklingen. Når kontrarørelsene skilte seg ut fra funksjonskirken gjorde de individet 

ensomt, både i religiøs og i sosial mening. Dette provoserte også fram en annen distinksjon: 

det isolerte individ kontrastertes mot den sosiale følelsen. ”Um der Differenz zur 

Funktionärskirche willen wurde das Individuum religiös und sozial vereinsamt. Aber gerade 

die Schärfe dieser Antithese provoziert eine zweite Differenz: das gegen das vereinsamte 

Individuum gesetzte sozialisierende Gefühl”
183

 Dette sterke skillet fører til en stor entusiasme 
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når det gjelder å engasjere seg i den sosiale følelsen. Menneskets ensomhet fører til et helt 

nytt blikk innover.  

 

Siden forståelsen av personer og følelser intensifieres forandres kjærlighetskodens 

differensieringsskjema. Galanteriet og ”l’art de plaire” ble under 1600-tallet sett på som 

viktige midler for å nærme seg en partner uten å avsløre sine egentlige intensjoner siden 

midlene også var en del av det sosiale livet. Galanteriet kunne både være oppriktig og ikke 

oppriktig. Men som en følge av den økte sosiale dybde blir man nå tvunget til stadig sterkere 

virkemidler for å markere sin individualitet. Problemet blir da at hele galanteriet og kunsten å 

behage blir sett på med skepsis og selv oppriktighet blir umulig å skille fra uoppriktighet. Slik 

faller grunnlaget til å nærme seg en partner i det sosiale liv bort.  

 

I følge Luhmann psykologiseres paradoksene i kjærlighetskoden, og flytter inn i menneskene 

selv. Kvinnene stoler ikke på mennenes oppriktighet, og må derfor beskytte seg selv ved å 

ikke spille med. Dette har følger for semantikken i koden. En semantikk av dette slaget kan jo 

ikke presenteres i form av regler, og denne litteraturen erstattes i stedet av romanen. ”Die 

Paradoxie des Code wird zur Existenzform schlechtlin; sie wird psychologisiert; und das 

heisst für die Darstellung der Semantik, dass die Präsentation durch Regeln, maximes 

d’amour und dergleichen ersetzt werden muss durch den Roman.”
184

 Det lite faste innholdet 

av paradoksene fører til en mer kunstnerisk litteratur, og samtidig kompliseres 

kommunikasjonen mellom partene i en kjærlighetskommunikasjon. Problemene med å 

kommunisere oppriktighet fører til en forståelse av at man ikke kan kommunisere sitt 

autentiske jeg, man vet ikke hvem man er i utgangspunktet. Er jeg oppriktig eller ikke. Dette 

var selvsagt ikke så lett å godta, så det ble søkt en løsning på hvordan man skulle finne 

sannhet i sitt indre følelsesliv. Dette problemet ble gitt psykologien.  Nur in der heutigen Welt 

sei es unmöglich, sich aufrichtig zu verhalten; aber es gebe gleichwohl auch dann noch eine in 

der Natur fundierte Verhaltensweise. Teils fällt jetzt der Psychologie die Aufgabe zu, die 

Paradoxien der Liebe als Natur und damit als Einheit darzustellen.”
185

 Man tenkte seg at det 

bare denne verden som det er umulig å handle på en oppriktig måte, det finnes derimot en 

annen måte å handle på, som her grunnlagt i menneskets natur. Dette førte til at psykologien 

nå fikk som oppgave å presentere kjærlighetens paradokser som natur, og dermed som enhet. 

Når man skulle beskrive den autentiske kjærligheten skilte man den ikke som man hadde gjort 
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før. Autentisk kjærlighet inneholdt egenskaper som ikke logisk gikk opp. Når man snakket om 

autentisk kjærlighet eksisterte det ikke noe skille mellom oppriktig og uoppriktig kjærlighet. 

Differensen i kjærligheten hadde fått et nytt semantisk innhold. Den autentiske kjærligheten 

framsto som ”witty, cruel, polished, brutal, dignified, and unprincipled”. Romanene viste 

hvordan de egenskapene kunne samsvare med hverandre.
186

 

 

I følge Luhmann ligger bakgrunnen for problemet i at man nå ikke knytter sannhet og natur 

sammen, som man gjorde i det før moderne Europa. I det moderne Europa handlet problemet 

heller om oppriktighet og umuligheten av å kommunisere denne. Problemet oppsto først i og 

med at forfatterens forhold til kommunikasjon ikke lenger oppfattes som naturlig, men som en 

slags eksistensforfalsking. Dette svekker grunnlaget for kjærlighetsforklaringer. Slik 

oppheves verdien av å finne skille mellom oppriktig og ikke oppriktig kjærlighet, og man 

oppdager at egentlig kjærlighet ikke kan kommuniseres. Det gamle skjema for å forstå 

kjærlighet ble ikke lenger oppfattet som gyldig, og de kroppslige gester og den galante 

verbale oppførsel gikk av mote. 1700-tallet innebar slutten for retorikken, og den tillitt man 

tidligere hadde for kroppslige gester. Den tidligere ubrutte troen på kognitive og moralsk 

skjematiseringer brøt sammen. ”Das 18. Jahrhundert bringt das Ende des Vertrauens in 

Körpergesten und das Ende der Rhetorik. Damit hängt der Zusammenbruch des 

ungebrochenen Vertrauens in die kognitiven und moralischen Schematismen zusammen.”
187

 

Samtiden ble preget av et overfladisk moralbegrep, et tydelig tegn i følge Luhmann på at et 

sammenbrudd var i ferd med å skje. Verden ble diagnostisert som turbulent og frivol. En 

kaotisk tid for kjærligheten var innledet.   

 

Kjærligheten knyttes nå til følelsen. Hvis følelsen forsvinner avsluttes også kjærligheten. Slik 

jeg forstår det blir kjærligheten igjen mer selvstendig utover 1700-tallet. Det er ikke lenger en 

diskusjon om sann og falsk kjærlighet. Kjærligheten inneholder begge sider. Kjærligheten 

kommer ikke lenger bare til uttrykk i en ukontrollerbar pasjon, men også gjennom det 

kognitive og moralske differensskjemaets mislykkede forsøk på å regulere kjærligheten. 

”Deutlicher lässt sich die Ausdifferenzierung der Liebe kaum formulieren; es ist nicht mehr 

nur unkontrollierbare Passion, es ist das Sheitern des kognitiven und des moralischen 

Differenzschemas in der Liebe, das deren Eigenständigkeit zum Ausdruck bringt.”
188
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Kjærligheten distanserer seg med andre ord fra de differensieringsskjemaene som hadde 

prøvd seg på en slags kolonisering. Alt blir nå både sant og falskt i ekte kjærlighet. 

 

Luhmann mener at denne forandringen blir stadig sterkere mot slutten av 1700-tallet. 

Kjærligheten blir følelsen, og i følelsen ligger ikke lenger sann-falsk differeringsskjemaet, 

men i stedet importeres ”en kognitiv referanse til verden” som Luhmann kaller det. 

Kjærligheten skjer i en verden med sitt eget spesielle preg. Den rettes til et unikt individ, og 

derfor til en verden slik den ser ut fra det individets horisont. ”Die Vorstellung breitet sich aus 

und rundet sich zu einem neuen Begriff von Individualität ab, daβ die Liebe sich auf den 

anderen als auf ein Weltverhältnis eigener Prägung, auf ein einzigartiges Individuum und 

deshalb auf eine einzigartig gesehene Welt richtet.”
189

 Denne verden kan ikke ses på i 

differensen mellom sann og falsk, og kjærligheten kommer nå til å handle om å overta og dele 

den elskendes utsyn på verden.  

 

Dette blir den nye formen for ensidighet og totalisering i følge Luhmann. I den klassiske 

koden for kjærlighet innebar ensidighet og totalisering at man enten la merke til enhver liten 

bagatell med den man elsket eller at man bare la merke til de positive sidene av personen og 

var totalt blind for de negative. Begge måter å se begrepene på innebærer en total og ensidig 

oppslukt form for kjærlighet. Luhmann mener at innholdet av ensidighet og totalisering 

forandres på 1700-tallet. Her betydde den i stedet at all oppmerksomhet skulle rettes mot den 

elskede subjekts egen måte å forstå verden. En verdensforståelse som er unik, og som det ikke 

går å nå inn til for en utenforstående. For at en totalisering skal komme i stand kreves det en 

reduksjon, og gjennom at ensidigheten i forhold til omverden har fått dette nye innholdet ble 

utdifferensieringen av reduksjonen skarpere i konturene.
190

 Slik kommer det også i stand en 

ny form for sosial refleksivitet siden paret blir mer lukket om hverandre og det er først nå 

kravet om å dele alt og å finne en person som forstår alt kommer inn i kjærlighetskoden. 

Kjærligheten blir slik igjen mer for dens egen skyld, og har ikke sitt opphav i den andres 

kvaliteter, men i hans eller hennes kjærlighet.  I følge Luhmann kan denne forandringen leses 

i Marivaux teaterstykker. ”I tidlige oppsetninger var det de ytre omstendighetene og andres 

motstand som skapte problemer i et parforhold, men etter hvert taper de eksterne hindrene sin 

betyding. Det er i stedet kjærligheten som hindrer seg selv, eller til det til slutt lykkelig lander 
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i ekteskapet. 
191

 Marivaux presenterer dette som en historisk distinksjon, som et skille mellom 

hans verk og tidligere forfatteres verk.  

 

Luhmann mener at noen individualitet i kjærlighet fortsatt ikke eksisterer på slutten av 1700-

tallet, men veien er lagt åpen. Skillet mellom plaisir og amour har blitt skarpere, og 

informasjon og kommunikasjon i kjærligheten har ikke lenger den sterke tilknyttingen til 

plaisir. Dette forstår jeg slik at galanteriet og kunsten å behage ikke lenger er en del av 

kjærligheten, denne delen av kjærlighetssemantikken er erstattet med følelsen av kjærlighet. 

Dette har jeg vært inne på ovenfor. Plaisir, som identifiserbart og ikke bare allment 

tilgjengelig men en del av det å være et subjekt, står i strid med individualiteten som 

handlinger sett på som opphav i individet. Plaisir ble sett på som en del av det å være subjekt 

og ikke noe et individ kunne velge eller føle. Plaisir er i følge Luhmann både 

kontekstavhengig og delbart. Det bare den ene person som kan kjenne plaisir og amour, og 

bare hun kan vitne om følelsenes ekthet. I og med at disse begrepene integreres i en kode for 

kommunikativ samhandling, så motiveres de kommuniserende partene til å agere selvsentrert 

og egensindig. Individualiteten blir en sterk drivkraft bak kommunikasjonen. Gerade plaisir 

ist nicht abgetrennt von Kontexten möglich und andererseits teilbar, widerspricht also in allen 

Begriffsmerkmalen dem damals üblichen Begriff von Individualität. Und doch kann nur die 

einzelne Person plaisir und amour empfinden und Echtheitszeugnisse ausstellen”
192

 Slik jeg 

forstår Luhmann beskriver han en utvikling mot en stadig viktigere plass for individualitet i 

kjærligheten. Dette har gått for seg gjennom at kommunikasjonen har blitt tildelt en stadig 

større verdi og selvsentrering har blitt akseptert som en grunnregel.  

 

4.1.9 Seksualiteten integreres i koden 

I følge Luhmann skjer det ikke noen nye innovasjoner i kjærlighetskoden ved overgangen til 

1700-tallet. Luhmann beskriver tiden som preget av en normalisering av kjærligheten i to 

ulike retninger. På den ene siden ble amour pasjon-semantikken drevet mot det lettsindige, 

behaglige, frivolte, det ikke forpliktende. Man hadde blitt vant til libertinernes tankegods, og 

oppfattet ikke lenger deres ideer som ett problem eller trussel mot samfunnsmoralen.. I følge 

Luhmann ligger framskrittet sammenlignet med 1600-tallet i en større psykologisk og sosial 

sensibilitet for det personlige. Men denne utviklingen resulterte ikke i noen holdbar 

semantikk. Den gamle semantikken for kjærlighetskoden var fortsatt i bruk selv om samtiden 
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hadde gjennomskuet den som mangelfull når det kom til å beskrive og avgjøre en ekte form 

for kjærlighet.
193

  

 

I starten av 1700-tallet fantes ikke noen distinksjon som kunne erstatte plaisir/amour. 

Frivolenhet og sentimental kjærlighet kunne ikke brukes som et seleksjonsprinsipp. 

Avstanden var for stor mellom praktisk kommunikasjon og ekte følelse, og man hadde ikke 

noen måter å nærme seg hverandre uten at omkostninger og risiko ble for høye. På 1600-tallet 

medførte den menneskelige grunnholdning av å behage til at man ikke avslørte seg når man 

nærmet seg en potensiell elskovspartner. Dette gikk tapt på 1700-tallet, og en ny løsning 

måtte finnes. Jeg forstår Luhmann slik at man allerede har gjort sine mål klare i både 

frivollenheten og den sentimentale kjærligheten. Man måtte velge mellom de to ulike koder 

for sosial handling uten å kunne kombinere disse for å nå en enhet og derav relasjon. 

Frivolenhet representerte frivolenhet, følelsen bare som følelse. Jeg forstår det slik at 

potensialet for å oppnå ekte kjærlighet ikke finnes i noen av de to sporene som kjærligheten 

kom inn på. Partene i en relasjon trodde ikke på at det jeg opplever er ekte kjærlighet, slik 

som var tilfelle på 1600-tallet når kjærlighetskoden var troverdig for personene i en 

kjærlighetsrelasjon. Det trengs en differens mellom kjærlighet og ikke-kjærlighet som kan 

settes ut i praktisk kommunikasjon mellom partene i en kjærlighetsrelasjon. Det store 

spørsmålet ble hvordan man skulle klare å kombinere frivolenheten og sentimentaliteten. Det 

var ikke tilfredsstillende at man var tvunget til å velge det ene sporet på det andres 

bekostning: den som betonte det frivolte fornektet samtidig dygden, båndet og ekteskapet; og 

den som omvendt tok stilling for den dydige kjærligheten tok også stilling mot synden. Det 

fantes derfor et behov for å kunne kombinere de to sporene. Spørsmålet er bare hvor man 

skulle finne utgangspunktene for en ny kombinasjon.
194

 Det høres muligens rart ut å ha med 

frivolenheten i kjærligheten, men en må huske at det er sentralt i kjærlighetskoden at man skal 

kunne nærme seg den andre part uten å avsløre seg, og sine hensikter. Hvis man gjør dette på 

forhånd vil det være med på å oppløse kjærligheten før den overhode har startet. Sentralt er 

altså behovet for en tilnærmelsesmulighet mellom partene. Frivolenheten er for lengst avslørt 

som noe man ikke kunne stole på, og ble sett på som useriøs. Den dydige kjærligheten 

manglet alt som måtte til for å klare den lettheten og lekenheten som kreves når man skal 

nærme seg en kvinne eller mann. 
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Men i følge Luhmann finnes det et grunnlag for en større grad av utdifferensiering i 

henholdsvis tidens aksept og bruk av frivolenheten, og oppdagelsen av følelsen. Dette 

grunnlaget finnes i og med at frivolenheten står i opposisjon til moralen, og følelsen står i 

opposisjon til fornuften. Tidligere hadde både moralen og fornuften en nærmest kolonialisert 

grep om kjærligheten, følelsen og seksualiteten. Nå er dette i ferd med å forandres og både 

følelsen og seksualiteten blir mer frigjorte fra moral og fornuft. Begge knyttes i tillegg i stadig 

større grad opp mot kjærligheten. Moralen og fornuften var begge samfunnets måte å 

kontrollere kjærligheten. Følelsene og seksualiteten ses også begge som ikke særlig sunne for 

det familiebundne ekteskapet. Det er tydelig at den gammeleuropeiske semantikk og 

terminologi holder på å miste sitt stramme grep for at følelser og i enda større grad seksualitet 

skal kunne ta plass i kjærlighetskoden.  

 

En viktig forandring ligger derfor i 1700-tallets oppdagelse og i høyere grad enn tidligere 

aksept av seksualiteten. Luhmann mener dette har med at man forandrer syn på natur. Tidens 

vekt og aksept av følelser har også med det nye synet på natur å gjøre. I den eldre 

semantikken hadde natur stått som symbol på Guds perfekte skaperverk, men på 1700-tallet 

kan det tolkes til at kjærligheten utdifferensieres. ”Auch der Naturbegriff symbolisiert jetzt 

Ausdifferenzierung – und nicht mehr Perfektion in Wesensformen. Dies läβsich mit der 

Vorstellung kombinieren, Passionen seien nach ihren Folgen zu beurteilen.”
195

 Jeg forstår det 

slik at natur nå blir sett på som noe som man bør følge og lytte til. Dette må jo også ses på 

som en følge av at det dennesidige gjennom en lang utvikling har blitt gitt mer aksept. Det er 

ikke lenger bare det åndelige mennesket skal konsentrere seg om, og man kan undersøke og 

arbeide med fenomener som ikke nødvendigvis har en tilknytting til det religiøse. Potensialet 

for å undersøke sitt indre følelsesliv og natur har selvsagt eksistert i det religiøse i lang tid.  

 

Jeg har ovenfor vist hvordan Luhmann ser for seg at både følelsene og seksualiteten tar plass i 

kjærlighetssemantikken. Det var ikke så mye den seksuelle praksis som ble forandret, men 

heller hvordan man behandlet seksualiteten som en del av kjærlighetssemantikken.
196

 

Kristendommens syn på seksualitet som noe syndig og dyrisk førte til at antikkens 

seksualitetskultur ble nedvurdert. Til tross for dette medførte det kristne syn på kropp og 

nakenhet til at man nærmest ble tvunget til å utvikle en intimsfære. Her kommer Luhmann 

opp med et interessant perspektiv på hvordan den intime sfære har blitt oppvurdert. Luhmann 
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ser det hele i et differensieringsperspektiv. I denne sfæren kunne man etter hvert skape en 

semantikk for følelser og kjærlighet. Vår kulturs syn på det personlige og intime er en følge 

av det kristne syn på kropp og seksualitet. Eller om man vil en reaksjon på kirkens sterkt 

negative syn. Samtidig så ikke middelalderens Gud seksualitet som noe med bare negative 

sider. Seksualitet er jo en nødvendig del av forplanting.  

 

Det nye synet på natur medfører at man utvikler en sosialt betinget forståelse av hva som er i 

overensstemmelse med det naturlige. Man blir nødt til å tenke seg om for å finne hva som er 

en akseptabel handling og ikke. Slik relateres den individuelle oppførsel til en refleksiv 

bevissthet. Dette er som ovenfor nevnt en følge av at naturen blir en del av mennesket og 

faller ned fra Guds himmel. Spørsmålet på slutten av 1600-tallet ble hvordan man skulle 

relatere seksualiteten til kjærligheten. Dette måtte besvares på en måte som gjorde det mulig 

for kjærligheten som symbolisk medium å kunne generalisere, og man overveide flere 

muligheter. For det første kunne man sublimere seksualiteten for slik å utelukke alle mulige 

seksuelle kontakter. For det andre kunne man modellere kjærlighetshistorienes forløp i en 

tildekt analogi med samleiet, i form av kontakt, forspill, klimaks og nødvendig separasjon.      

For det tredje kunne man la kjærligheten ikke dreie seg om seksualitet, og heller knytte koden 

til alternative typer av forhold som vennskapet. Disse tre alternativene resulterer i at 

problemet med seksualitet løses, men knyttes ikke til kjærlighetskoden i en slik form som vi 

kommer til å se. Samfunnets syn på seksualitet hadde som vi ovenfor har vært inne på 

forandret seg. Den personlige og sosiale refleksiviteten var bygd ut, og slik kunne man 

diskutere seksualitet uten å begrense seg til de religiøse og moralpolitiske termer. Man kunne 

behandle seksualitet mer åpent enn tidligere. Både kjærligheten og seksualiteten ble nå sett på 

som en naturlig dygd som i utgangspunktet ikke bar i seg noe syndig. Her ble de grenser som 

begrenset hvordan seksuelle relasjoner fikk gjennomføres revet ned. Man tilknyttet her til det 

nå oppvurderte begrepet natur, men også til tesen om at kjærlighet allerede i seg selv er en 

dygd, som ikke behøver å rettferdiggjøres moralsk, og i Luhmanns teori betyr dette at 

kjærlighet igjen er i ferd med å bli mer autopoetisk. ”Im 18. Jahrhundert beginnt dann aber 

der Ausbau personaler und sozialer Reflexivität die Ausgangspunkte für eine Analyse des 

Phänomens der Sexualität zu verändern; er löst sie aus der vorherrschend religiösen und 

moralpolitischen Thematisierung heraus und ermöglicht eine offenere Behandlung des 

Phänomens”
197
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I følge Luhmann resulterer dette nye synet på seksualitet at man nå begynte å diskutere 

seksualitet uten å måtte gå veien via den religiøse idealiseringen, eller den pornografiske rene 

seksualitet. Denne utviklingen tok først til i de øvre lag av befolkningen, og i særlig grad i 

aristokratiet i Frankrike under andre halvdel av 1700-tallet. I Frankrike var frigjortheten så 

sterk at man ikke kunne akseptere en tilknytting til kjærlighet, og det kom reaksjoner fra land 

som England og Tyskland som ikke kunne se at denne formen for seksualitet kunne knyttes til 

kjærlighet. I disse landene sto fortsatt den gamle semantikken sterkt, og dette hindret slik jeg 

forstår Luhmann en vurdering av seksualitet som en del av kjærligheten. Behovet for å skille 

menneskene fra dyrene var fortsatt knyttet til seksualiteten. Vennskapet sto her sterkere når 

det dreide seg om kjærlighet. Vennskap og seksualitet gikk ikke så lett sammen. Men i 

Frankrike hadde også semantikken blitt forbredt. I Frankrike var det utviklet en i høy grad 

kompleks kode for kjærlighetsaffærer, modellert etter utenomekteskapelige relasjoner. I 

England var man ikke forbredt i dette henseende. I Frankrike fantes det slik allerede en 

semantisk kontekst, og når seksualiteten oppvurdertes kunne den innarbeides i den allerede 

eksisterende semantikken. ”In Frankreich hatte man, wie ausführlich gezeigt, am Falle der 

auβerehelichen Beziehungen einen hochkomplexen Code für Liebesangelegenheiten 

ausgearbeitet, in England war man in dieser Hinsicht unvorbereitet. In Frankreich konnte die 

Aufwertung der Sexualität daher einen tradierten semantischen Kontext eingearbeitet werden, 

in England muβte sie vollzogen und unterdrücket werden.”
198

 Luhmann påpeker her hvor 

viktig det er for ideenes evolusjon at det allerede finnes mulighet for tilknyttinger, og at et 

system i utdifferensieringsfasen kan drive selvseleksjon med utgangspunkt i allerede 

tilgjengelig materiale. I England hadde man slik jeg forstår Luhmann framgang når det gjaldt 

å knytte kjærligheten til ekteskapet, mye pga at man her så kjærlighet mer i retning av et 

vennskap. Det fantes i midlertidig en alvorlig hindring. For å inngå ekteskap måtte man være 

jomfru, og dette sa kjærlighetskoden ingenting om.     

 

For at seksualitet skal inkorporeres i koden må det skje en forandring i synet på kroppen. Før 

romantikken var distinksjonen mellom det kroppslige og det sjelelige sterkt. Når man før 

1750 skrev om ekstase og kjærlighet var man sterkt avhengig av å bli satt i forhold til den 

riktige siden av denne distinksjonen Det kroppslige og deriblant seksualiteten ble sett på som 

noe man skulle behandle med varsamhet og ikke ha et positivt forhold til. Forfattere som 
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skrev om det kroppslige måtte forholde seg på en måte som behandlet kroppen i sjelelige 

vendinger. På 1700-tallet kan man se en forandring i denne distinksjonen. I følge Luhmann 

blir det i den siste tredjedelen av 1700-tallet usikkert om man kan forholde seg til denne 

distinksjonen.
199

 Denne usikkerheten er med på å føre til en ny periode med produktivitet og 

innovasjoner i kjærlighetskoden. 

 

I følge Luhmann finnes det også et skjult klasseaspekt i samfunnets motstand mot å integrere 

seksualitet i koden som skal danne grunnlaget for kjærlighet og etter hvert også ekteskapet. 

Med seksualitet som en basis for kjærlighet, som igjen danner basis for ekteskapet kan man 

åpne for en promiskuøsitet over klassegrensene. Man må huske at ekteskapet var grunnlaget 

for at samfunnsklassene ble opprettholdt, og ikke karrieren som i dag.
200

 Luhmann mener 

dette også representerer en overgang fra et stratifikatorisk differensiering av samfunnet til en 

mer funksjonell differensiering. Det er i ferd med å dannes en ny kode, som i forbindelse med 

etableringen av intimrelasjoner blir spesifikke for disse. Seksualiteten er blitt integrert i koden 

som en vesentlig komponent. Den nye kode fremmer samtidig en nøytralisering av de 

distinksjoner som skilte de ulike sosiale lagene, siden den forsterker den funksjonelle 

utdifferensieringen. ”Wie dem auch sei: die Neuformierung eines Code speziell für 

Intimbeziehungen unter Einbeziehung der sexuellen Komponente als wesentlich wird über 

Verstärkung der funktionalen Ausdifferenzierung zugleich einer Neutralisierung der 

Schichtdifferenzen Vorschub leisten.”
201

  

 

Luhmann går nå tilbake til kampen mellom ”kjærlighet” og ”vennskap”, som begge kan være 

grunnlag for en kodifisering av intimitet. En ny vurdering av seksualiteten gjorde det mulig å 

komme fram til en avgjørelse i den kampen. Kjærligheten gikk av med seieren. Vennskapet 

hadde i utgangspunktet flere fordeler i og med at et vennskap er lettere å generalisere og har 

ikke den begrensede temporaliseringen som kjærlighet hadde. Jeg forstår Luhmann her slik at 

de var lettere å få til et ikke riktig så eksklusivt vennskap som et eksklusivt 

kjærlighetsforhold. Tilknyttingsmulighetene i form av at møtene kunne være hyppigere talte 

mer i retning av vennskap enn kjærlighet. Kjærligheten scoret derimot sterkt på at 

seksualiteten var i ferd med å bli vurdert i et nytt lys. Slik jeg forstår Luhmann er en viktig 

årsak til at seksualiteten vinner en grunnleggende plass i koden for intimitet at seksualitet 
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bærer i seg nettopp det kulturen ser på som den ytterste form for intimitet. Fysisk nærhet er 

for oss en del av intimitet som vi ikke kan se bort fra. Gjennom den plasseringen nakenhet og 

seksualitet har fått i vår kristne kultur, ses fysisk intimitet som den ytterste form for nærhet i 

den nære sfære. Her ser man igjen Luhmanns differensiering mellom den nære intime sfære 

og det utenfor som ikke skal inneholde seksualitet og nakenhet. Dette gjelder i alle fall i 

perioden vi tar for oss her.  

 

Luhmann viser også sin grunnholdning i form av samfunnets og kulturens sterke påvirkning 

på individets oppfatninger. Kroppslige behov kjennetegnes av at de er meget plastiske og lett 

formes av kulturen.
202

 Kulturen regulerer med andre ord individets kroppslige behov. Koden 

for intimitet kunne eksistert i form av vennskap uten noen former for seksualitet, men en 

kultur med seksualitet i intimitetskodens omverden ville by på store utfordringer nettopp fordi 

at vår kultur vanskelig kan forholde seg til intimitet uten å inkludere seksualitetens sterke 

intimitetsfølelse. Slik jeg forstår Luhmann er ikke seksualitet en nødvendig del av det å være 

til, men sterkt formet av vår kultur. Dette er nok vanskelig å godta i dagens kultur hvor 

seksualitet er blitt svært sentralt, men utvilsomt nettopp derfor et interessant perspektiv. Vår 

intimitetsfølelse og seksualitet er i følge Luhmann sterkt formet av kulturen.  Den 

amerikanske sosiologen Anthony Giddens har vært inne på det samme med sin plastiske 

seksualitet.
203

 

 

Ved at man inkluderer seksualiteten i intimitetskoden gis også en viktig forutsetning for den 

videre utviklingen, siden den nye samfunnsorden gjorde krav på en høyere grad av både 

intimitet og individualitet en den gamle kulturs samfunnsorden. Her er vi tilbake på at 

ekteskapet er en forutsetning for at det stratifikatoriske samfunnet skal opprettholdes. I et 

funksjonelt basert samfunn med et høyere krav om individualitet og intimitet stilles det nye 

krav til koden for intimrelasjoner. Spørsmålet her blir også om man i det hele tatt burde bruke 

det samme begrepet når en omtaler koden. Innholdet av begrepet måtte være en ny enhetlig 

formel som kunne inkorporere kjærlighet, seksualitet og ekteskap, og man fant en slik formel 

i ideen om personlig selvrealisering. ”Daβ für Liebe, Sexualität und Ehe eine neue 

Einheitformel gesucht und in der Idee persönlicher Selbstverwirklichung gefunden wird, hat 
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schlieβlich Konsequenzen für den Bereich der Pornographie und des Obszönen”
204

 Jeg forstår 

det slik at Luhmann her antyder romantikkens forståelse av kjærlighet. 

 

Man kan i følge Luhmann se flere tegn på at intimitetskoden er i ferd med å gå inn i en 

innovativ periode. Et tegn er at den gamle distinksjonen mellom det kroppslige og det 

sjelelige ikke lenger oppfattes som tilstrekkelig. Dette skillet mellom den obskøne og den 

tillatte seksualitet, går nå over til å bli et skille mellom det utbyttbare objekt og det unike 

individ. En syntese ses også i de andre distinksjonene for intimitet. Denne nye syntese griper 

over de gamle distinksjonene i koden, og kan i prinsippet gjelde for alle stender. ”Noch vor 

der Romantik kann man in all dem deutliche Tendenzen zu einer neuen Synthese erkennen, 

die alten Differenzen (sinnlich/geistig, Liebe/Freundschaft, plaisir/amour) übergreift und die 

im Prinzip für alle Stände gelten kann”
205

 Kjærlighet blir nå mer og mer sett på som 

ekteskaplig lykke. 

 

 I følge Luhmann fortsetter de paradoksale sidene ved kjærlighetskoden å eksistere. Koden gir 

fortsatt utsikter til en enhetlig forståelse av kjærlighet, og gir nye svar på samfunnets nye 

krav. Men koden har et nytt innhold med et utgangspunkt i den gamle semantikken. Jeg 

oppfatter Luhmann slik at han sikter fram mot sin beskrivelse av romantikken.            

 

4.1.10 Oppdagelsen av ukommuniserbarheten 

Luhmann mener at det er vanskelig å sammenfatte de komplekse analyser av 1700-tallets 

kjærlighetssemantikk. Generaliseringer ville gjøre vold på det historiske materiale.
206

 Men 

allikevel har 1700-tallet gitt oss en oppdagelse i form av ukommuniserbarheten som Luhmann 

vil analysere.  

 

På 1700-tallet ble både litteraturen og moralen mer interessert i det normale mennesket. Man 

gikk bort fra de heroiske eventyrene og de store forsakelsene når man skrev om kjærlighet. 

Dramaet blir nå mer og mer lagt til kommunikasjonen mellom mennesker, og tanken blir at 

partenes psykiske virkelighet var svært kompleks og derfor ikke mulig og kommuniseres fullt 
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ut. Det handler om ”de ting, som man ikke kan si mer enn halvparten av det de er” som 

Marianne formulerer saken i Marivaux’ roman.
207

  

 

Disse problematiske kommunikasjonene innebærer ikke lenger bare at den som elsker 

stammer og er nervøs i kontakten med den elskede. Det oppdages nå at det finnes prinsipielle   

grenser for hva som kan kommuniseres, og problemet ligger nå ikke lenger i en brist i den 

elskendes moral eller oppførsel, men i at det er umulig å være oppriktig. Oppdagelsen av 

umuligheten av å kommunisere er svært grunnleggende i Luhmanns teori rundt kodifisering 

av intime relasjoner. Kodifiseringen står i sammenheng med et kommunikasjonsmedium, den 

søker altså å øke effektiviteten i en kommunikasjon som i seg selv er usannsynlig. Det er 

akkurat dette som framkaller erfaringen om at man har nådd en grense ”Die Codierung betrifft 

ein Kommunikationsmedium, sucht also die Effektivität von an sich unwahrscheinlicher 

Kommunikation zu steigern. Genau damit wird die Erfahrung einer Grenze provoziert.”
208

 I 

Luhmanns perspektiv korresponderer ukommuniserbarheten og intime relasjoner. Uten en 

oppfatning av kommunikasjon som noe problematisk ville ikke intime relasjoner kunne 

eksistere. Grunnen til dette ligger i at de intime relasjonene oppstår og reproduseres i 

kommunikasjonsmediets kodifisering. Grensen for hva kjærlighet er og ikke er ligger i 

bakgrunn og opprettholder de intime relasjonene.  Samtidig kan ikke kjærlighet 

kommuniseres. Dette oppfatter jeg som en følge av Luhmanns kunnskapsteori. Når noe 

kommuniseres flyttes samtidig grensen for det som kommuniseres og derav også partenes syn 

på kjærligheten. En ny kommunikasjon gjør akkurat det samme som den som har eksistert 

forut, men på en ny måte.
209

 

 

I følge Luhmann ligger ikke ukommuniserbarheten i begrensende muligheter for språklig 

uttrykk. Det at handlingene går raskere, og er flere enn kommunikasjonen, og at man slik 

havner på etterskudd i sine forsøk er heller ikke godt nok som forklaring. Det dreier seg heller 

ikke om at partneren ikke har godt av å høre visse sider av den andres psykologi. I følge 

Luhmann finnes det mening i en intimrelasjon som ødelegges når man formulerer den som en 

meddelelse.
210
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I følge Luhmann innebar 1700-tallet en slutt for tilliten til kommunikasjon som et grunnlag 

for sann kjærlighet. Det eksisterte en helt refleksiv forståelse av de sosiale relasjonene, noe 

som medførte at man nådde ytergrensen for hva som kunne kommuniseres. Sosiale relasjoner 

inneholder mer enn kommunikasjon. Slik jeg forstår det mener Luhmann her at man ikke kan 

ha oversikt over hvor en sosial relasjon fører. Dette gjelder spesielt en kjærlighetsrelasjon. 

Kjærlighet kan oppstå eller opphøre uten at man har kontroll på eller viten om den sosiale 

relasjonen. Luhmann bruker romanen som eksempel på hvordan partene i en relasjon står 

utenfor en viten om hvor relasjonen fører. Det er først som observatør eller leser som man kan 

se og forstå gangen i relasjonen. Et eksempel på dette kan være at en brevskriver kan være 

naiv eller spille naiv, og derav drive historien i to helt forskjellige retninger. Det kan være 

brevskriveren eller brevleseren (i romanen) som styrer eller i alle fall vet mest om hvordan 

historien utvikler seg. Samtidig kan man etter min mening også se for seg en situasjon hvor 

alle er helt uvitende om hvordan saken forandrer seg. Men slik var det altså ikke på slutten av 

1700-tallet. Romanforfatteren brukte bevist romanen for å vise romanleserne at aktørene i 

romanen ikke hadde oversikt over kjærlighetshistorien. For å vise dette gir romanforfatteren 

leseren av romanen en oversikt som ikke aktørene i romanen har. Slik gis romanleseren et 

eksempel på de ukommuniserbare ved kjærligheten. Forståelsen av historiens gang brukes 

både for å drive historien fram og for å gi romanleseren et større innblikk som observatør av 

historien. Rollen som observatøren fungerer som den faktor som gir leseren en overlegen 

kunnskap om kjærlighetshistorien. Formen har sin enhet i det ukommuniserbare som 

produseres i kommunikasjonsprosessen. Slik kan man få innsikt om det som ikke kan 

kommuniseres uten å ta veien om kommunikasjon og der i gjennom ødelegge 

informasjonen.
211

 Som deltaker eller part i en kjærlighetsrelasjon mister man oversikten, og 

grunnlaget for kommunikasjon faller bort. Jeg forstår Luhmann slik at man ville ha ødelagt 

informasjonen som ligger i å gi et eksempel på noe som bare gir informasjon som observatør. 

Her ses også systemteorien hos Luhmann. Som deltaker i en kommunikasjon vil man hele 

tiden være begrenset til sitt eget perspektiv, og sine seleksjoner i sin kontingens. Det er først 

som observatør utenfor et system som man virkelig kan oppnå informasjon og oversikt, 

samtidig som man også i denne rollen bærer med seg sitt eget system som en ”blind spot”.  

 

Løsningen på ukommuniserbarheten og derav gjenopprettelse av systemet kan finnes på ulike 

måter. ”En mulighet var bevist å bruke de semantiske formene på en lekende måte. Andre 
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muligheter var å søke tilflukt i paradokser, ironi eller kynisme. Man identifiserte slik hva det 

var som gjorde at kommunikasjonen mislykkedes. Man så hvor feilen lå, og brukte det som en 

kommunikasjonsform. For å unngå feilene gjorde man dem.” ”Das bewuβt spielerische 

Handhaben der Formen war eine der Möglichkeiten. Andere lagen im Paradoxieren, in der 

Ironie, im Zynismus. Das heiβt: man sieht den Kommunikationsfehler und man übernimmt 

ihn als Form in die Kommunikation. Um ihn zu vermeiden, begeht man ihn bewuβt.
212

 Når 

man gjør en feil bevist unngår man for så vidt feilen. Man skjulte at man ikke hadde de 

oversikt over de midler som førte til målet. Jeg forstår Luhmann slik her at hele 

kjærlighetssystemet var i krise, og man fant ulike løsninger som i alle fall var tilfredsstillende. 

Dette innebar for eksempel å sentrere intimkommunikasjonen til hvordan man fant seksuelle 

relasjoner. En løsning som uansett har et konkret oppnåelig mål.  

 

Oppdagelsen av ukommuniserbarheten er kjernen i den ensomheten som eksisterer i 

intimsfæren. I følge Luhmann søker vi enhet, og må ta til takke med å speile vårt eget utsyn i 

en partner. Luhmann ser deltagerne i en kommunikasjon og deltakerne i det funksjonelle 

samfunnssystem som differensiert enheter, uten kommunikasjonsmuligheter i en moderne 

form av begrepet. Målet for en kommunikasjon er fortsatt videre kommunikasjon, og ikke 

overføring av kommunikasjon.  

 

Denne lekende kjærligheten ble av forsvarere av borgerlige verdier sett på som et tegn på 

moralsk forfall, og slik gikk de livsformer som ble utviklet som et svar på oppdagelsen av 

ukommuniserbarheten under. Bakgrunnen for at lek i kjærlighetens navn ikke lenger ble noen 

løsning er at man nå knyttet kjærlighet mer og mer til ekteskapet. Mot denne bakgrunn ble det 

skapt en ny modell. Maksimen i denne modellen ble: vær jomfru fram til bryllupet. ”Vor 

diesem Hintergrund lebt sich das neue Modell ”Pamela” ein. Die Maxime ist: unberürht 

bleiben bis zur Hochzeit. Diese Maxime bringt die Einheit von Liebe, Ehe und 

geschlechtlichen Beziehungen zum Ausdrück; sie gehört zumindest als Bestandteil in diesen 

Code.”
213

 I følge Luhmann blir nå kjærligheten knyttet til den spesielle opphisselsen man 

kjenner når man har funnet en partner man skal gifte seg med. Denne oppfatningen er knyttet 

til bildet av kvinnen som lever helt uten en seksuell bevissthet, og i stedet er helt knyttet til sin 

moralske dygd. Samtidig ble det helt grunnleggende for den nye kjærlighetskoden at kvinnen 

ikke gikk bevisst inn for å bevare sin gode dygd. Da kunne det bli sett på som en strategi for å 
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tiltrekke seg en mann med målsetningen ekteskap. Denne forskjellen eller med Luhmanns 

begrep ”skille”, representerer den nye sentralkode i kjærlighetssystemet. Modellen opphevet 

også det gamle skillet mellom oppriktig og uoppriktig kjærlighet. Begge disse distinksjonene 

erstattes av en ny type distinksjon, mellom beviste og ubeviste tilbøyelser, drifter og mål. For 

å beskytte denne distinksjonen ble kvinnen offisielt avseksualisert. ”Es heβt auch die alte 

Unterscheidung von aufrichtiger und unaufrichtiger Liebe auf. An die Stelle tritt eien 

neuartige Differenz von bewuβten und unbewuβten Neigungen, Trieben, Zielen. Zum Schutze 

dieser Differenz wird die Frau offiziell desexualisiert.”
214

 Kvinnen skulle for å holde seg på 

rett side av den nye distinksjonen (kjærlighet) ikke være bevisst at hennes dygd kunne føre til 

ekteskap. Med det følger at hun heller ikke har noe begrep om skillet mellom bevisst og ikke 

bevisst. Hvis man har en forståelse av hvor dette skillet er plassert medfører jo dette at man 

kan planlegge en strategi for kjærligheten, noe som bryter med kjærlighetens kode. Dette 

betyr også at man ikke kan kommunisere kjærlighet, den må komme uten en bevissthet eller 

som en slags overraskelse slik jeg forstår Luhmann. Det er selvsagt ikke tilfeldig at den 

romantiske kjærlighet blir neste århundrets svar på problemet kjærlighet.     

 

Romantikkens kjennetegn kan i følge Luhmann diskuteres, men man kan uansett presentere 

noen særskilte trekk. Den realistiske stilen blir i første tredjedel av 1800-tallet mer et 

tilbakelagt kapitel i både kunsten og litteraturen.. Kravet og forståelsen både fra forfatteren og 

leseren ble at selve scenen og innrammingen ikke skulle tas på alvor, selv om begge skulle 

betegne verden. Det var med andre ord noe som ikke var tilgjengelig gjennom direkte 

kommunikasjon. Hvis kjærlighet slik ikke var tilgjengelig via kommunikasjon ble den heller 

vist fram som en følelse for verden som overskrider alle uttrykksformer. Verden var ikke 

lenger forståelig som i opplysningstiden, men gåtefull og alle ideer hadde sine usynlige 

sider.
215

    

 

4.2.1 En observasjon av romantisk kjærlighet 

Før jeg vender tilbake til Luhmann vil jeg gi en kort innledning i den romantiske kjærligheten. 

          

De fleste romantikere mente at kjærligheten representerte en mulighet til å få kunnskap om 

universet gjennom en søken etter felleskap med personen eller med kosmos i sin helhet. 

Begrepet sammensmelting var slik svært viktig for romantikerne enten det dreiede seg om en 
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sammensmelting med den personen de elsket eller med universet som helhet. August Wilhelm 

von Schlegel (1767-1845) var en av representantene for en poesi som oppfattet kosmos som 

om alt var alt på en og samme tid. En idealisering av å kunne blande seg med alle naturens 

skapninger og føle seg selv i dem var også sterkt tilstede i romantikken. Men romantikken 

dreier seg ikke om nytelse alene, men også om en åndelig prosess og en lengsel etter det 

absolutte.  

 

Kjærligheten ble sett på som en slags jeg-utvidelse, hvor jeg-grensene forsvinner og går over i 

en uendelig ekspansjon. Den romantiske kjærlighet blir slik oppfattet som naturens innerste 

vesen, som en universell kraft, som kommer til syne i menneskets elskov. 

 

I følge Aalbæk-Nielsen var det en økende tendens på 1700-tallet til å la følelsene spille rolle 

da man fant en ektefelle. Men fortsatt ble hovedvekten lagt på familiemessige og rasjonelle 

hensyn når man giftet seg. Men med Romantikken ble kjærlighet og hengivenhet det sentrale. 

Aalbæk-Nielsen skriver: ”Denne forandringen var et led i den voksende individualisme, hvor 

det enkelte menneske strevet etter personlig lykke og selvutfoldelse. Den ble forsterket av 

urbanisering, industrialisme og innvandring til byene, som medførte at det enkelte menneske i 

stigende grad ble løsrevet fra fellesskapet i det tradisjonelle samfunn.”
216

  

 

Det har nok på 1700-tallet vært en vis gjensidighet hengivenhet blant de unge, men det var 

fortsatt ingen vei utenom faderens godkjennelse. Blant bøndene var det også vanlig å 

inspisere den unge manns foreldres jordbruk og sunnhetstilstand. Fravær av åreknuter ble sett 

på som en stor fordel, og som et sunnhetstegn. ”Dertil kommer dessuten spørsmål om hvordan 

man kan iaktta kjærlighet i menneskers kurtiseringsadferd. Kroppsspråket varierer sterkt fra 

kultur til kultur og epoke til epoke. På 1700-tallet har det nok vært snakk om en vis gjensidig 

hengivenhet hos de unge, som ønsket å gifte seg, men ikke om en egentlig forelskelse, slik 

som dette ord blir forstått i det 20. århundre.”
217

  

 

I løpet av slutten av den 18. århundre og opp gjennom det 19. århundre ble det mer og mer 

den romantiske kjærligheten som la grunnlaget for kurtiseringen, og denne ble også den 

dominerende i det 20. århundre. Spontanitet og følelser ble det sentrale, men dette krevde at 

man hadde en arena hvor man kunne unndra seg andres oppsyn og utvikle seg som par. Som 
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en følge av den økende følsomheten utviklet den moderne tanke om kjernefamilien. Her kan 

foreldre og barn ha et fristed, hvor følelser, sorger og gleder kan vises uten innblanding fra 

andre.  

 

Kjærligheten mellom de voksne fulgte etter i løpet av det 18. århundre. Den romantiske 

kjærlighet førte til en omprioritering slik at den personlige lykke ble satt i førersete. Det var 

først i den velstående middelklassen som utviklet et hjem for følelsene, med en arbeidsdeling 

mellom mann og kvinne. Hjemmet blir beskrevet som en kjærlighetens øy midt i en brutal 

verden. Her kan man trekke paralleller til Luhmann som beskriver hjemmet som et eget 

system skilt fra samfunnet andre systemer. Mannen får rollen som utearbeidene og forsørger, 

mens kvinnen arbeider i hjemmet og blir en moralens representant. Dette har religiøse 

undertoner. Det offentlige rom ble ansett som farlig og truende, og mannen som måtte ferdes 

der kunne frelses i kontakt med kvinnen som representerte det trygge moralske hjemmet. 

 

Den økende individualismen strakte seg helt inn i hjemmet. Her fikk barn en egen seng og det 

ble stadig mer uvanlig å sove en hel familie sammen. Dett medførte selvsagt mer privatliv for 

foreldrene. Men det resulterte også i negative følger som vi ser den dag i dag. Hver og en har 

sin egen leilighet eller sitt rom, og de tradisjonelle kontaktflatene mellom mennesker har 

forsvunnet på godt og vondt. ”Det medførte store psykiske forandringer i den indre monolog, 

i måten å be på, i drømmene og i søvn og oppvåkning. Et barn som fikk sin egen seng, måtte 

til gjengjeld ha en dukke eller bamse å sove med.”
218

 

 

4.2.2 Luhmanns romantiske kjærlighet 

På 1700-tallet var kjærlighetsmediet i ferd med å forandres på ulike måter. Seksualitet 

integreres i koden, følelsen fikk en favorisert stilling og inderlighet og varme var kvaliteter 

som ble møt med entusiasme. Luhmann sier allikevel at utviklingen av et nytt intimmedie 

stagnerte. ”Bei allen Fortschritten in der Miterfassung der Sexualität, bei aller Favorisierung 

des Gefühls, bei allem Enthusiasmus der Innigkeitstagniert die Entwicklung eines Mediums 

für Intimbeziehungen im 18. Jahrhundert; oder sie nimmt zumindest wichtige anlaufende 

Veränderungen zunächst nicht auf.”
219

 Jeg forstår Luhmann slik at det fortsatt eksisterer en 

kjærlighet som i stor grad inneholder krav om solidaritet, og at man ser på kjærligheten som 
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noe som skal drive slekten videre. Kjærlighet blir også sett på som en av de pilarene som 

samfunnet bygger på.  

 

I denne kjærligheten var den mannelige dominansen en selvfølge, men i England var det i ferd 

med å skje en forandring i følge Luhmann. I England begynte man å vurdere kvinnens plass i 

hjemmet, samtidig som man ikke betvilte mannens posisjon ellers i samfunnet. I en første 

reformbevegelse ble det utarbeidet analyser som var gjennomgående rasjonalistiske og 

psykologisk følsomme. Man fram til en forestilling om at makene var prinsipielt likestilte, og 

at ekteskapet skulle grunnlegges på kjærlighet, fornuft og gjensidig aktelse. ”Mit durchaus 

rationalistischen und psychologisch sensiblen Analysen wird in einer ersten Reformbewegung 

die prinzipielle Gleichheit der Gatten und die Gründung der Ehe auf Liebe, Vernunft und 

wechselseitige Achtung herausgearbeitet.”
220

  

 

Bak denne utviklingen ligger viktige forandringer i samfunnet. Det er nå som det Luhmann 

kaller det funksjonelt differensierte samfunn er i ferd med å bli etablert. Dette gir rom for 

nettopp kjærlighet i intimsfæren. Økonomi og eiendom som tidligere har vært en viktig og 

ikke utskillbar del av familien og intimsfæren etablerer seg nå i egne sfærer. Dette er 

bakgrunnen for at det gis rom for en ny kodeforståelse. Denne nye kodeforståelsen gjorde sitt 

inntog ut over 1700-tallet både hos adelskapet og i borgerskapet. Den type commitment som 

kom til å eksistere i familiesfæren var en annen en den som fantes utenfor. Bakgrunnen for at 

den nye koden for intimitet slo gjennom i England var forbundet med en ny slags moralsk 

sentimentalisme, og dette får følger for intimsfæren gjennom en ny respekt og aktelse for 

kvinnen. Luhmann ser det som helt grunnleggende at det eksisterer store forskjeller mellom 

sfærene i samfunnet for at det skal skilles ut en intimsfære. Det at de blir sett på som motpoler 

er grunnleggende i seg selv. Man motsatte seg kvinnens underordning og avviste tanken på å 

kopiere det hierarkiet som rådet i det politiske liv og overføre det til familien. Den tiltagende 

strukturelle differensieringen, mellom familiens sfære og den politiske sfære, drev fram 

utviklingen av koden for intimrelasjoner. ”In beiden Hinsichten ist die Ablehnung der 

strukturellen Unterordnung der Frau, die Ablehnung auch des Copierens der politischen 

Hierarchie innerhalb der Familie die themenerzeugende Differenz. Die stärkere strukturelle 

Differenzierung von Familie und politisher Herrschaft erzeugt mithin ihrerseits die 

semantische Differenz, die Evolution des Codes für Intimbeziehungen vorantreibt.
221
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Luhmann kaller det politiske liv den institusjonelle bakgrunnen for utviklingen av 

intimsfæren.  

 

Men det er ikke bare å sette i gang å være intime, se på lidenskap som noe positivt og elske 

hverandre inderlig. Et av de store hinder for en slik utvikling lå i 1700-tallets individforståelse 

i følge Luhmann. Man hadde en måte å definere og karakterisere som ikke hadde noe 

utgangspunkt i selve den individuelle personen, men i sterkt allmenne egenskaper. Slik kunne 

selv svært inderlige vennskap, ut fra 1700-tallets forståelse av et individ, utvikles på kort tid 

gjennom felles forståelse av allmenne egenskaper. Vennskap bygdes ikke på det som er unikt 

for denne venn og skiller han eller henne fra alle andre. I følge Luhmann var den nye 

forestillingen om individet tom. Den manglet et innhold ut over det å abstrahere individet ut 

fra standstilhørelighet. I løpet av århundret skulle det semantiske tomrommet fylles med et 

innhold. Gradvis vokste det fram en innsikt om hvordan omverden, miljø, oppfostring, reiser 

og vennskapsforhold preger en person. På slutten av 1700-tallet vokste det fram nye tanker 

først og fremst i den tyske filosofien. I dem skulle det hete at jeget konstituerer en egen 

verden, og at verdensutkastene er subjektive.
222

 Det konkrete og unike individet proklameres 

som et universalistisk prinsipp. Her oppfattes to sjeler som to ulike verdener. Det utvikles 

etter hvert en mer psykologiske raffinert måte å se på et individ. Man måtte nå ha en mye 

større innsikt i den andres indre for å forstå den unike indre verden som hvert individ nå var 

blitt tildelt.  

 

I følge Luhmann fører denne inderligheten til at objektenes verden, naturen, blir kjærlighetens 

resonansbunn. Dialogen mellom de elskende blir i stor grad skjøvet i bakgrunnen. Fokuset blir 

faller nå på kjærlighetens eget erfaringsrom, som de elskende overlater seg til – det er akkurat 

det som er kjærlighet. De elskende liker ikke lenger bare den andres egenskaper, men elsker 

ureservert det unike i den andres indre verden. Slik utvides de tema som kan knyttes til 

kjærlighet til det uendelige. Det eksisterte ingen begrensinger i hvilke typer kvaliteter som 

kunne vekke kjærlighet. I følge Luhmann er det først i den tyske filosofien som 

individualitetsbegrepet, får et utvidet innhold. Luhmann mener at det i individualitet opprettes 

en saksdimensjon, en tidsdimensjon og en sosial dimensjon. Alle disse dimensjonene må til 

for å kunne snakke om en individualitet. Kjærligheten eksisterer både som en følge av 

individualiteten og som en viktig faktor i nettopp det å skape en individualitet. Når alle disse 
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henvisningsdimensjoner var på plass kunne det utvikles en personlig individualitet, der 

individet er unikt og konstituerer en egen verden. Samtidig var det først derigjennom som 

kjærligheten fikk en funksjon, ved siden av oppdragelse og det sosiale miljø.
223

  

 

Gjennom å observere hvordan subjektet ytrer seg i handlinger, og derigjennom knytte disse 

handlingene til en stabil holdning, får man et vitnesbyrd om et bakom forliggende subjekt. 

Slik finner man også grunnlaget for kjærlighetens bestandighet i det annet subjekt.     

 

Jeg oppfatter Luhmann slik at han ser perioden før romantikken som en tid hvor kjærligheten 

mutterte i mange variasjoner. Med flere paralleller til naturen bruker Luhmann sine begreper 

på kjærligheten. I romantikken vil vi nok se at kjærlighetssemantikken faller til ro i en 

enhetlig distinksjon. Luhmann beskriver situasjonen som et strukturert kaos, og jeg vil tro at i 

et kaos vil etter hvert krav og behov om system tre fram. I den romantiske 

kjærlighetsoppfatningen skulle disse variasjoner krystalliseres til tydelig gripbare 

seleksjonsmuligheter.
224

 Her viser, slik jeg ser det, Luhmann fram til romantikkens mer 

enhetlig kjærlighetssystem med en sterk sentralkode som kan gi tilknytting og danne grunnlag 

for en opplevelse av meningsfulle kommunikasjoner. 

 

I følge Luhmann foregikk det store endringer i den europeiske semantikken omkring år 1800. 

Forandringene skjer på flere områder, men Luhmann legger vekt på to forhold. For det første 

at mennesket ikke lenger defineres gjennom å vise forskjellene fra dyrene. Og for det andre 

ses ikke lenger menneskets mulighet for å danne universell begrep som et en grunnleggende 

egenskap. I stedet ble menneskets selvreferens i forhold til verden sett som konstituerende i 

den europeiske semantikken. Begrepet ”menneske” får sin motpol i begrepet ”verden”, og 

defineres ikke lenger i termer av de differentia specifica som skiller henne fra andre fenomen 

som faller inn under begrepet ”dyr”. Denne omdisponeringen av humansemantikken hadde 

store konsekvenser for temaet kjærlighet, som fikk nye tilknyttingsmuligheter, og kunne 

brukes i kommunikasjoner på nye måter.
225

 Kjærligheten blir nå sett på som et fenomen som 

har sitt opphav i det enkelte individ, og ikke med tidligere tiders vekt på idealer, paradokser 

og med samfunnslagenes krav til personer og kjærlighet. Nå blir individets selvrefleksjon i 

møtet med et annet individ, og deres felles forhold til verden grunnleggende for kjærligheten. 
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Slik blir også kravet til den sosiale refleksiviteten mye sterkere enn tidligere perioder. I 

bunnen for den økte refleksiviteten lå en stadig økt vekt på sensivitet. I refleksivitet ligger 

også et økt krav til mindre forskjeller mellom kjønnene, både mannen og kvinnen skulle være 

følsomme. 

 

Den romantiske kjærlighet blir en kjærlighet som hviler på seg selv. En kjærlighet som skal se 

bort fra alle de egenskaper som tidligere perioder la inn under kjærligheten. Men siden den 

refleksiviteten som eksisterer mellom individene i sin refleksivitet til stadig øker kravene for 

tilfredsstillene informasjon blir det svært vanskelige å bare stole på sin egen overbevisning 

om at dette er kjærlighet, man begynner til slutt å tvile på om man virkelig har en plass i den 

andres innerste, og i så fall hvilken plass det er.
226

 I tidligere perioder kunne man bli 

overbevist gjennom egenskaper som rikdom, ungdom, skjønnhet og dygd. Nå må man ene og 

alene stole på individualitetens egne lover. I Luhmanns øyne er derfor kjærligheten i ferd med 

å bli autonom som aldri før. Tidligere da det var egenskaper som var avgjørende, kunne 

kjærligheten grunnlegges på omtale eller rykte. Når disse forutsetningene hadde blitt erstattet 

ble kjærlighetsprosessen autonom i følge Luhmann. Kjærligheten grunnlagt på rykte erstattes 

av kjærlighet til kjærligheten. En kjærlighet som søker sitt eget objekt og som utvikler en 

sosial refleksivitet når den besvares. Kjærligheten har slik blitt refleksiv. ”So lange es auf 

Eigenschaften ankommt, kann man schon wom Hörensagen lieben. Der Abbau dieser 

Voraussetzungen erst stelt den Prozeβ auf sich selbst. Das Lieben vom Hörensagen wird 

ersetzt dursch das Lieben des Liebens, das sich sein Objekt sucht und in der Gegenliebe 

soziale Reflexivität aufbaut.”
227

  

 

Kjærligheten blir slik i alle fall teoretisk åpen for alle. Man kan vel si at den demokratiseres, 

og er ikke lenger forbeholdt noen få store kjærlighetspar som i middelalderen, eller 

spesialister på forføringskunsten som på 1600-tallet. Men i følge Luhmann er ikke det snakk 

om noen demokratisering, for denne kjærligheten er begrenset til mennesker med en spesiell 

type innstilling. Den romantiske kjærlighetens universalisme var en meget selektiv idé, 

gjennom at den forutsatte en meget spesiell type innstilling fra de elskendes side.
228
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Det er interessant å se parallellene mellom demokrati og kjærlighet, og flere har vært inne på 

dette særlig gjennom den demokratiseringen krigføringen i Europa gjennomgår.
229

 Under den 

franske revolusjonen het det seg at enhver borger skulle være soldat, og enhver soldat borger. 

Dette var også et ledd i demokratiseringen og dette er et eksempel på den totalitære form for 

demokrati. Det er først nå at de store totale krigene starter. Napoleon holder Europa i sjakk i 

lang tid som en følge av at Frankrike er det første land som stabler en nasjonal hær på beina. 

Slike ressurser kunne ingen konge håpe på før demokratiet og den nasjonale ånd ble skapt. 

Krigen blir en lidenskap som blir sammenlignet med en kvinne, en lidenskap som man kan 

ofre livet sitt for i en kamp. Hele befolkningens innsats ble krevd. ” Med demokratiet og 

nasjonen begynte krigene å bli totale, ganske som den romantiske kjærligheten ble total i og 

med dens krav om den absolutte fusjon – åndelig som fysisk – hvor de to elskende forbrukte 

hverandre og ble en. Den demokratiske nasjonalstaten og hæren ble et og det samme. Det var 

ikke hæren, som tok makten over folket, men folket som med folkestyret bemektiget seg 

hæren. Demokratiet ble totalitært.”
230

  

 

Militære teoretikere setter krigen i nære forbindelse med resten av samfunnets politikk og det 

sosiale liv herunder kjærligheten. Dette er også et ledd i romantikkens krav om 

helhetstenkning. Krig ble politikk med mer drastiske virkemidler for å få den makt man ikke 

kunne oppnå med de mer sivilisert verktøy. Slik blir døden, krigen og kjærligheten nært 

knyttet til hverandre. Krigen og kjærligheten blir en lidenskapelig fest som man ofrer livet i. 

Denne tradisjonen kan følges helt tilbake til historien om Tristan og Isolde. Og nå blir 

historien oppført i Richard Wagners opera. Kjærlighetens høyest punkt kunne først nås i 

døden og hadde ikke gode muligheter i det dennesidige. Her høres romantikernes klager i en 

rasjonell tid hvor følelsene hadde dårlige kår.    

 

Parallellene mellom døden og kjærligheten kan være litt vanskelig å få øye på. Hvis man 

tenker på den vekt romantikerne la på helhet og kontinuitet blir det muligens lettere. Det er en 

romantisk tanke at man kan finne en ånd eller kraft som eksisterer parallelt med den virkelige 

verden, og at denne ånd representerer kontinuiteten. Alle romantikere, og dermed også alle 

oss som har en liten romantiker i seg, vil tilbake eller bli enhet med denne kraften. Det finnes 

minst to måter å nå denne enhetsfølelse, døden og kjærligheten.  
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I følge Luhmann innebar denne forutsetningsløse kjærligheten at kjærligheten fikk en øket 

autonomi. Kjærligheten blir sett på som en sammensmeltning slik at det er eksakt samme 

handlinger som gjør partene lykkelige. Å leve i nuet i kjærligheten blir nå et ideal. Dette viser 

at følelsene har en annen betydning enn tidligere. Her får man lett tanker om at det er lykke 

kjærligheten nå bygger på. Et kjærlighetspar er et forhold så lenge to partnere er lykkelige 

sammen. I følge Luhmann handler det om noe mer enn det, og hvis dette var tilfelle ville 

kjærligheten opphøre så snart vanen satte inn. Kjærligheten konstituerer en felles verden for 

seg – en verden der kjærligheten stadig skaffer seg nye informasjoner, i det at den 

grunnlegger sin reproduksjon på det den andre oppfatter som betydningsfullt. Bare på denne 

måten kan kjærligheten gjøre seg selv bestandig.” ”Es geht um Konstitution einer 

gemeinsamen Sonderwelt, in der die Liebe sich immer neu informiert, indem sie das, was 

etwas für den anderen bedeutet, ihrer Reproduktion zu Grunde legt. Nur so kann Liebe Ehe 

sein. Nur so gibt Liebe sich selbst Dauer.”
231

  

 

Vi vet at den klassiske kjærligheten i form av Amour pasjon inneholdt elementer som ikke var 

forenlige. Beskrivelser og foreskrifter var gjerne i strid med hverandre. Siden kjærligheten nå 

ble selvreferensiell, og skapte sin egen autonome verden ble det mulig å ta opp disse 

paradoksene i kjærligheten. Grunnlaget for dette finnes i den vekt som blir lagt på 

refleksivitet. Man kunne nå snakke om en form for ånd og legeme som om disse var forenlige. 

Refleksiviteten skal kunne økes i det uendelige, og nettopp dette garanterer at kjærligheten er 

bestandig. Slik kollapser også den vekt som legges på distinksjonen mellom oppriktig og 

uoppriktig kjærlighet, som var en forutsetning for den klassiske koden for amour pasjon. Man 

kommuniserte kjærlighet gjennom sosial refleksiv kommunikasjon. Slik kunne ikke lenger 

partene stole på et differensieringsskjema, men måtte stole på en differensiering i den enkelte 

sosiale refleksiviteten. Eller på en måte utvikle et differensieringsskjema for den enkelte 

kommunikasjon. Den sosiale praksis får autonomi. Kjærligheten selv var slik den faktor som 

gjorde at kodifiseringen av kjærligheten mislykkes. I den enkelte kommunikasjon får nå også 

fantasien en viktigere rolle en tidligere. De elskende forholder seg til sin egen persepsjon av 

den andre part, men denne kompletteres nå av fantasien som forsterker følelsene i den verden 

som de elskende konstituerer. Med det utgangspunktet kan alt tillegges nye kvaliteter, som 

bare er gyldige for det elskende paret.
232
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Den romantiske kjærlighet skiller seg også i forhold til den klassiske kjærligheten ved at man 

nå ser grunnlaget for kjærligheten i form av tilfeldighet. Tidligere var det fornuftig 

resonnement og galant kunstferdighet som fikk fart i kjærligheten. Med tilfeldighetene 

innkorporert i koden for kjærlighet, kunne man ta hensyn til den friere sosiale omgang som de 

utvidede omgangskretsene og de større sosiale kontaktflatene tillot. En tilfeldig kjærlighet 

kunne naturlig nok ikke bare finnes blant damer man kjente. I tilfeldigheten kan man også se 

at koden inneholder paradokser siden man så på tilfeldigheter som et resultat både 

nødvendighet, skjebne og valgfrihet. Luhmann ser i forhold til sin teori i form av at 

tilfeldigheten symboliserer at selve innledningen til kjærligheten har gjennomgått en 

samfunnsmessig utdifferensiering. Kjærlighetsrelasjonene har blitt grunnløse, de bygges opp 

forutsetningsløst. Betydningen av en kjærlighetsrelasjon blir allikevel ikke mindre, snarere er 

dens betydning blir tillagt høyere verdi siden den har startet uavhengig av all ytre påvirkning. 

En forutsetningsløs kjærlighet gjør kjærlighetsrelasjonen absolutt.
233

 Samfunnet i form av 

demokratiseringen som jeg har nevnt ovenfor kan ses som absolutt, og det gjelder også 

kjærligheten som står i semantisk sammenheng med det samfunnet som den eksisterer i.  

 

4.2.3 Kjærlighet og ekteskap 

I følge Luhmann blir ekteskapet mer og mer fokus for kjærligheten. Viktige faktorer for dette 

er den engelske sentimentalismen og sexologien som utvikles på 1700-tallet. Dette har jeg 

vært inne på ovenfor. Her kommer også den stadig økende differensieringen i samfunnets 

ulike sfærer. Familien hadde en stadig mindre rolle som statsbærer, og det var ikke lenger noe 

samfunnsmessig behov for å kontrollere hvem man giftet seg med. Veien lå åpen for 

kjærlighetsekteskapet. ”Die Gesellschaftsstrukturellen Gründe für eine Kontrolle der 

Eheschlieβungen waren entfallen, und was sollte die Gesellschaft daran hindern, von 

arrangierten Heiraten zu Liebesheiraten überzugehen.
234

 

 

Ekteskapet hadde tidligere vært en støttespiller for politiske, religiøse eller økonomiske 

sfærer. Uten en kontroll av familien ville ikke disse pilarene være sterke nok. Den politiske, 

den religiøse og den økonomiske sfære var avhengig av at man ikke kunne gå hen å gifte seg 

med hvem som helst. Samfunnet før 1800-tallet tålte i liten grad kryssing av samfunnslagene. 

I det moderne samfunn ble mer og mer rekrutteringen til samfunnssfærene gjort gjennom 

funksjonalitet og ikke i form av slektstradisjoner. Familien blir nå mer og mer sett på som en 
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enkeltstående enhet separat fra slektens lange linjer. Familien blir grunnlagt på nytt i hver 

enkelt generasjon. Samfunnet trenger nå et nytt grunnlag for å legitimere familiedannelse. Det 

var denne samfunnsstrukturelle forandringen som hadde skjedd når kommunikasjonsmediet 

kjærlighet ble autonomt under Romantikken. Semantikken var orientert mot 

utenomekteskapelige pasjoner (Frankrike), huslighet (England) og dannelse (Tyskland). ”Es 

ist dieser Strukturwandel, auf den man sich, ohne es zu wissen, mit der Entwicklung des 

Kommunikationsmediums Liebe vorarbeitet hatte. Die Semantikk war, teils orientiert an 

auβerehelichen Passion, (Frankreich), teils orientiert an Hauslichkeit (England), teils orientiert 

an Bildung (Deutschland), bereits vorbereitet und konnte jetzt in Funktion treten.”
235

 En enhet 

mellom ekteskap og kjærlighet ble nå mer og mer sett på som menneskets naturlige 

fullkommenhet.  

 

I følge Luhmann gjør løsrivelsen av familien og dennes innlemmelse i kjærligheten det mulig 

med en mer likestilt rolle mellom kjønnene. Dette mener Luhmann er en følge av at 

kjæresteparet mer ser seg selv som i en tilstand preget av avstand og forskjell til enhver 

utenforstående. De orienterer seg ene og alene i det de oppfatter som den andre. Dette betyr 

en oppgradering av kvinnens rolle. Den samstemmigheten som partene i den romantiske 

kjærligheten opplever gjør at de opplever seg som mer likeverdige. Samtidig gir disse 

svermeriske opplevelsene en viktig pekepinn på et lykkelig ekteskap. Når ekteskapet blir 

sluppet løs fra samfunnets og foreldrenes kontroll tar pasjonen over som indikator på 

kunnskap om framtiden. Pasjonen er som vi har sett ovenfor ikke den mest tiltroverdige og 

det passer godt med romantikkens rusfulle tiltro til nuet og livet. 

 

I løpet av 1800-tallets første årtier dukker det i følge Luhmann opp en ny teori for 

kjærlighetssemantikken. Nå ses ikke lenger semantikken som gitt, men den forsøkes og 

forstås i form av tre meningsnivåer som står i sammenheng med hverandre. Romanene utgjør 

det første nivået. Her dannes sentrale forestillinger, som påvirker hvordan individene danner 

følelser. Det andre nivået utgjør med andre ord følelsene som individene danner. Det tredje 

nivå blir det Luhmann kaller menneskenes generative handlinger, som er avgjørende for 

slektens videreførsel. Slik kan kjærlighet ses på som både en optimal frihet, men samtidig 

umerkelig styrt. Når de elskende danner forestillinger, etter mønstre fra romanene, så er ikke 

dette et endemål i seg selv. Forestillingenes betydning ligger i at de fyller en funksjonen.
236

 

                                                 
235

 Ibid. s. 184 
236

 Luhmann, Niklas 1983: Kärlek som passion. s. 219-220 



 123 

Slik individualiseres valg av partner med en forståelse av at dette er en måte å få fram 

samfunnets vel ved å reprodusere menneskeslekten. Bakgrunnen for denne forandringen er i 

følge Luhmann at 1700-tallets syn på naturen som en kraft som slår igjennom uansett erstattes 

med en syn på naturen som noe man kan utforske vitenskaplig og som hadde blitt kodifisert 

av sivilisasjonen. Luhmann ser den avgjørende distinksjonen i kjærligheten som grensen 

mellom ideal og virkelighet. Med en så sterk differensiering kunne kjærligheten overleve de 

mange utfordringene i form naturalistiske og evolusjonistiske tendenser ut over 1800-tallet. 

Slik mister kjærligheten alle dyptgående motsetninger, siden alt nå er opp til hvordan 

individene praktiserer kjærlighet. Kjærligheten kan med andre ord leve med motsetningene 

siden de håndteres på det individuelle nivå. Dette er en forandring fra tidligere kjærlighet hvor 

paradoksene ble behandlet på kodenivå. 

 

Slik jeg forstår Luhmann reduseres nå kompleksiteten i kjærlighetskoden, og inneholder bare 

noen få kjennetegn. Under 1900-tallets første halvdel befestes og stereotypifiseres denne 

trenden i den lettere underholdningslitteraturen.
237

 Denne nye koden baserte seg på 

distinksjonen mellom det personlige og det upersonlige. Som et godt grunnlag for koden 

finnes det nye industrisamfunn, med et stort antall upersonlige forhold som et grunnleggende 

krav til individet. Det er en annen type forhold enn i tidligere samfunnstyper. Tidligere 

kjærlighetskoder hatt ulike grunnlag. Problemet finnes ikke lenger i skillet mellom en religiøs 

kjærlighet og en verdslig kjærlighet. I en slik type kjærlighet kan forholde seg relativt 

likegyldig til den andres skjebne og personlige egenskaper. Det handler heller ikke lenger om 

distinksjonen mellom ekteskap og ensomhet, som betydde mye for romantikernes fantasier og 

skuffelser.
238

 Skillet ligger nå i om individet kan eller ikke kan introdusere hele sin person i 

den sosiale relasjonen til et annet individ. I følge Luhmann skapes nå individet i distinksjonen 

mellom de mange upersonlige samfunnssystemene som man må forholde seg til fra utdanning 

til yrkeskarriere, og de personlige relasjonene som den andre siden av distinksjonen skaper et 

sterkt behov for. Individet blir til over skillet mellom personlig og upersonlig, og vi klarer 

først å skape oss et inntrykk av oss selv gjennom forskjellene i våre relasjoner. Denne 

distinksjonen gjelder i første omgang bare for mannen, da det er han som erfarer møtet med 

arbeidet utenfor hjemmet i første omgang. Kvinnens oppgave blir å stille han tilbake til 

utgangspunktet etter en lang og hard arbeidsdag utenfor hjemmet.  
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Når skillet mellom personlige og upersonlige relasjoner utvides til å ikke bare gjelde menn i 

de øvre lag av befolkningen, men er allment gyldig både når det gjelder kjønn og 

samfunnslag, må dette ha konsekvenser. Fullstendig frigjort fra slekten økes nå savnet av 

personlige relasjoner, og etter fullstendig mellommenneskelig interpenetrasjon. Dette savnet 

kom til å forankres på et dypere nivå, og samtidig konsolideres samfunnet på en slik måte at 

det blir vanskeligere å oppfylle.
239

 Siden de personlige relasjoner ses på som motsetningen til 

de upersonlige kan ikke midlene fra de upersonlige relasjonene brukes for å danne de 

personlige relasjonene. Jeg oppfatter Luhmann her slik at jo mer innsats man legger i 

kjærligheten jo mer kompleks blir relasjonen. Slik er det ikke nok å arbeide med de personlige 

forhold eller å hjelpe hverandre, men derav er det heller ikke sagt at dette er helt ubetydelig 

for de personlige relasjonene. Kjærlighetens og vennskapets ideal kan ikke baseres på at man 

skrur opp og intensiverer disse kravene ytterligere: en enda bedre handtering av knappe 

resurser, enda mer hardt arbeide, større vilje til oppofringer og større beredskap til å satse alt. 

Men hva skal kjærlighets- og vennskapsidealene bygges på? ”Die Ideale der Liebe und 

Freundschaft können sich nicht an ihnen hochranken; sie können nicht in hochgetriebenen 

Ansprüchen an Umgang mit knappen Ressourcen, Lebenstüchtigkeit Abgabebereitschaft, 

Einsatzwilligkeit bestehen; aber in was sonst?”
240

 Luhmann stiller her et spørsmål som er 

vanskelig å besvare. Ved et stadig sterkere krav til de personlige relasjonene i en upersonlig 

omverden vil faren være høy for å utvikle sterke kompensatoriske interesser for 

intimrelasjoner. Med store krav og forhåpninger er også faren til stede for at det skapes 

standarder som ikke er mulig å leve opp til. Behovet for en sosial standardisert semantikk 

hvor man kan vurdere om forhåpningene er realiserbare, og hvordan man skal gjøre sine valg, 

blir derfor stort. Men dette er motstridene med kjærlighetens grunnkrav. Dette er kanskje en 

side av de ekteskapelige problemene som man kan erfare. Kravene til en kjærlighetsrelasjon 

er svært høye. 
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Del V: Oppsummering og konklusjoner 

 

5.1 Oppsummering 

Jeg redegjør i min oppgave for de ulike delene av Niklas Luhmanns teori, og har vist hvordan 

Luhmann gjennom sin teori observerer den historiske evolusjonen av det generelle 

symbolsystemet Kjærlighet. Som jeg er inne på i teoridelen er det ikke bare lett å trenge inn i 

Luhmanns komplekse teori, og bakgrunnen for dette er de krav til helhet og universalitet som 

Luhmann stiller til sin egen teori.  

 

I perioden som Luhmann undersøker kjærlighet har samfunnet gått fra en stratifisert 

samfunnsdifferensiering til en funksjonell samfunnsdifferensiering. Bakgrunnen for 

kjærlighetens forandringer finnes her. Som et svar på at samfunnet stykkes opp i skilte 

funksjoner økes behovet for en sfære som fungerer som en motsats til samfunnets oppdeling. 

En sfære hvor det er fokus på helhet, og der ligger også den sterke vekt det moderne samfunn 

legger i den intime sfære og kjærligheten. Kravene til kjærligheten er blitt svært høy og 

Luhmann spør om de er i ferd med å bli ikke-opperasjonelle.
241

  

 

Innholdet av kjærlighetens sentrale kode har tatt opp ulike elementer alt etter som hvilke 

løsninger på omverdens utfordringer den samme sentrale kode har tillatt. Et eksempel på dette 

er seksualitet. Det er først når løsningen er mulig å integrere i koden dvs. at seksualitet er 

forenlig med de andre deler av koden at seksualitet blir en del av kjærligheten.   

 

Gjennomføringen av denne hovedoppgaven har vært gjort med et ønske om fokus på hvordan 

Luhmann skriver om kjærlighet. Jeg har i oppgavens andre del redegjort for Luhmanns teori, 

og tatt med de deler av hans teori som er knyttet opp mot kjærlighet for å vise hvordan 

Luhmann setter kjærlighet i et systemteoretisk perspektiv. De viktigste delene av Luhmanns 

teori er i dette perspektiv de psykiske systemers kommunikasjoner og de generelle 

symbolsystemers evolusjonsmåter. Når det er sagt er Luhmanns teori best å nærme seg som 

en helhet, og de ulike deler må ses i sammenheng med hverandre.
242
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I del tre av min hovedoppgave går jeg nærmere inn på i hvilken tradisjon Luhmann står. Jeg 

viser at Luhmann kan ses som strukturalist, og redegjør kort for denne tradisjonenes historie. 

En strukturalist ser verden i form av overindividuelle strukturer, og strukturalismen kan ses på 

som en reaksjon mot fenomenologiens sterke vektlegging av individets opplevelsesperspektiv. 

Jeg går gjennom strukturalistisk historieskriving som vektlegger de bakenforliggende 

strukturene og de lengre tidsløpene, i forhold til tidligere historieskriving som forteller 

historie i form av store personligheter og store hendelser. 

 

Etter en redegjørelse av disse viktige elementene i Luhmanns teori har jeg i del fire vist 

hvordan Luhmann bruker sin teori for å vise hvordan det generelle symbolsystemet kjærlighet 

har forandret seg gjennom samfunnets differensieringsform og derav de utfordringer 

symbolsystemet har fått fra omverden. 

 

5.2 Konklusjon 

I innledningen spør jeg hvordan Niklas Luhmann kan skrive om kjærlighet uten å inkludere 

følelser eller individet. I min hovedoppgave har jeg vist hvordan Luhmanns systemteori gjør 

dette mulig. Luhmann setter kjærlighet i et perspektiv som mange av oss vil synes er ukjent, 

men nettopp her ligger Luhmanns bidrag. Luhmann lærer oss mye om kjærlighet gjennom å 

bruke et perspektiv som er fjernt fra hverdagens ”common sense”.  

 

Når dette er sagt er det ikke dermed sagt at Luhmann ikke tror at følelser og individet 

eksisterer. Dette er tydeligst når det gjelder følelsene. De menneskelige følelsene er det som 

gir gjenklang i det generelle symbolsystemet kjærlighet. Følelsene styrer ikke systemet, og 

systemet styrer ikke følelsene. Begge står i et forhold til hverandre, men der følelsene i 

mennesket kanskje alltid har eksistert kan de med tilknyttingsmulighetene til det generelle 

symbolsystemet kjærlighet få utløp på en måte som vi forstår som kjærlighet. Den form for 

kjærlighet som vi opplever i dag er et historisk produkt i den form at symbolsystemet har 

forandret seg i forhold til de utfordringer samfunnet har gitt det. Slik sett er kjærlighet et 

vellykket symbolsystem det har taklet omverdens press og er sentralt i samfunnets intime 

sfære.  

 

At det er kjærlighet som er den intime sfæres symbolsystem er ingen selvfølge i følge 

Luhmann, men som oppgaven har vist et resultat av historisk evolusjon. Kjærlighet kunne hatt 
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et annet innhold enn det har i dag, med for eksempel mer vekt på vennskap eller lidenskap. 

Som en følge av at den intime sfære har den sentrale plass for samfunnets oppbygging 

inneholder kjærligheten den balansen av elementer som gjør det akseptabelt for dagens 

samfunn. Kjærlighet har blitt sentralt i ekteskapet og da må det nødvendigvis kreves en form 

for stabilitet, men samtidig er frihet en så sentral del av vårt samfunn at lidenskap og 

utrygghet også må være en del av et system for den intime sfære.   

 

Dette er det Luhmann ser som paradokser, og det generelle symbolsystemet kjærlighet må ha 

en stor grad av fleksibilitet for å takle alle de komplekse og flertydige kommunikasjonene 

som det utsettes for. Hvis du spør hva som menes med kjærlighet vil du få et stort antall svar. 

Tove Thagaards bok ”følelser og fornuft” gir mange eksempler på dette. Samtidig er det 

mulig å si noe om hva som er kjærlighet. Uten at vi hadde dette felles som vi kaller kjærlighet 

hadde ikke det generelle symbolsystemet vært i mulig å benytte i den intime sfære. Et 

symbolsystem for den intime sfære krever tilknyttingsmuligheter og flertydighet. For høy 

grad av flertydighet umuliggjør tilknytting, men på den andre siden vil for lav grad av 

flertydighet resultere i ubrukelighet i den komplekse kommunikasjonen som eksisterer i den 

intime sfære. 

 

I Luhmanns teori finnes både individet og følelsene i omverden for kjærligheten. Dette vil si 

at kjærligheten får irritasjoner fra en omverden som blant annet inneholder individet og 

følelsene. Som jeg også er inne på i innledningen ser jeg ikke individet som det enkeltstående 

individ, men som en forståelse av mennesket som vi alle må forholde oss til. Følelser er 

biologisk basert i den menneskelige natur. Luhmann benekter ikke følelser. Tvert imot han ser 

følelser som et grunnlag i mennesket som kjærlighet ikke kan klare seg uten. Følelser har 

gjort at kjærlighet er blitt det den er i dag, og som en følge av følelsenes plass i kjærlighetens 

omverden finnes det elementer i kjærligheten som spiller på et menneskes følelsesliv. Vi kan 

si at følelsene har irritert kjærligheten slik at kjærligheten har blitt det den er i dag. Her må vi 

samtidig huske at kjærligheten svarer på irritasjoner med sine egne svar, og lar seg ikke 

dirigere av følelsene. Det er heller ikke det som har skjedd hvis man ser kjærligheten i 

perspektiv av Luhmanns teori. Kjærligheten har evolusjonert som en følge av omverdens 

irritasjoner, og skapt et system som en følge av sin egen kodes svar på omverdens irritasjoner. 

Dette trekket ved Luhmann plasserer han i en postmoderne tradisjon som ikke har individet 

som sentrum. Jeg har i del tre av min hovedoppgave tatt opp Foucault som har trekk av den 

samme framgangsmåten i sine undersøkelser. 
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Min hovedoppgave har fokusert på hvordan det generelle symbolsystemet Kjærlighet har 

evolusjonert i perioden Niklas Luhmann tar for seg i ”Liebe als Passion”. Jeg har gjennom 

dette forsøkt å vise hvordan Luhmann skriver om kjærlighet. Luhmann har produsert en lang 

rekke tekster om ulike symbolsystem i det funksjonelle samfunn. Det kunne vært interessant å 

sammenligne kjærlighet med det generelle symbolsystemet kunst, som Luhmann mener 

innehar mye av den samme posisjonen i vårt samfunn.
243

 Jeg har i del tre vært inne på 

paralleller i Kjærligheten og Kunsten historiske evolusjon. En studie av forholdet mellom 

disse systemene, og hvordan Luhmann opprettholder sitt krav om autopoetiske systemer 

kunne vært svært interessant. 

 

Et annet spor som hadde vært svært interessant og fulgt er en sammenligning av Luhmann og 

Koselleck. Blant annet Jönhill har nevnt at Luhmann står i forbindelse med Koselleck.
244

 

Hvilke paralleller som eksisterer mellom Luhmanns evolusjon av generelle symbolsystemer 

og Kosellecks historiske begreper? Jeg har i del tre vært inne på at Luhmann og Koselleck har 

fellestrekk. Systemene og begrepenes flertydighet og perspektivering hadde vært temaer som 

kunne vært tatt opp i en sammenlignende analyse av Luhmann og Koselleck.   

 

Mitt bidrag til idéhistorisk forskning er i først rekke en innføring i Luhmanns teori og 

refleksjon rundt hans tanker om kjærlighet. Jeg har redegjort for det generelle symbolsystemet 

kjærlighet på en måte som jeg tror letter tilgangen til Luhmanns tekst, dette er også mitt mål 

fra innledningen. Jeg håper at jeg med min hovedoppgave gir et slikt bidrag.   
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