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Forord

Kommunikation er et fænomen, der gradvist er indoptaget i organisationssocio-
logien gennem de sidste 20-25 år. Flere og flere sider af organisationen er identi-
ficeret som kommunikationsrelevante, f.eks. PR, reklame og “branding” ved siden
af andre aspekter som regnskab, innovation og strategi. Denne bog har til formål
at undersøge, hvordan Niklas Luhmanns teori om sociale systemer kan bidrage til
organisationsforskningen.

Her i bogen nøjes vi ikke med at lade kommunikation være et aspekt blandt
andre, kommunikation gøres til grundbegreb. En organisation er intet andet end
kommunikation. Det interessante er, hvordan et sådant skift åbner mulighed for
ny empirisk indsigt.

Bogen har sit udspring i et netværk omkring politisk kommunikation og ledel-
se på Handelshøjskolen i København. Netværket fokuserer på samfundsmæssige
og kommunikative betingelser for strategi og ledelse i dag. Netværket er koncen-
treret omkring politikgruppen på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. Netvær-
ket er samtidig en del af Center for Corporate Communication (CCC), der er eta-
bleret for bredt at styrke kommunikationsområdet på Handelshøjskolen på tværs
af institutter.

Bogen er den første i en serie om politisk kommunikation, der udspringer af
ovennævnte miljø. Serien er redigeret af professor Niels Åkerstrøm Andersen. De
næste bøger kommer i løbet af 2003-2004 og omhandler temaer som “den politi-
serede virksomhed” og “offentlig ledelse”.

Den første skitse til denne bog blev lagt på en forskningskonference i Bielefeld
tilbage i 2001. Her var systemteoretikere og forskere fra forskellige poststruktu-
ralistiske forskningsmiljøer samlet om at afsøge fælles linjer i de forskellige teo-
ridannelser. Mange interessante tanker, men ingen empiri.

Lige netop empirien har vi gerne villet gøre til drivende kraft i denne bog. I et
sådant projekt har det været nærliggende at gøre organisationsbegrebet til om-
drejningspunkt, dels fordi mange af antologiens bidragsydere i deres forskning er
orienteret mod nyere offentlige organisationsformer, dels fordi organisationsteo-
rien nok er den del af det systemteoretiske teoriunivers, Luhmann selv nåede at
udfordre mindst, empirisk set, de seneste år. Hans organisationsteoretiske hoved-
værk, som udkom posthumt i 2000, udgør således en åben invitation til empirisk
brug.

Vi takker CCC for økonomisk støtte til oversættelse af de udenlandske bidrag,
desuden takker vi studentermedhjælper Birgit Lindberg for harmonisering af ar-
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tiklernes referencer og litteraturlister. Alle ved, hvilken tålmodighed et sådant ar-
bejde kræver. Tak også til Tanja Verbik fra forlaget Samfundslitteratur for kon-
struktiv dialog. Til sidst en tak til Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handels-
højskolen i København, for økonomisk støtte til det redaktionelle arbejde.

Holger Højlund & Morten Knudsen

København, marts 2003.
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Introduktion

Af Holger Højlund og Morten Knudsen

Det er de senere år blevet mere og mere almindeligt at iagttage samfundsmæssi-
ge fænomener, herunder organisationer, som kommunikation. Det sker under så
forskellige teoretiske etiketter som diskursteori, narrativ teori, netværksteori, de-
konstruktion og teorier om sensemaking.

Også artiklerne i denne antologi arbejder med analyser af kommunikation og
dette med inspiration fra den tyske sociolog Niklas Luhmanns systemteori. Arti-
klernes empiriske og begrebslige analyser er koncentreret om en afgrænset del af
samfundets kommunikation, nemlig den del der foregår i og omkring organisa-
tioner, og deres teoretiske inspiration er hovedsagelig hentet i Luhmanns organi-
sationsteoretiske hovedværk, Organisation und Entscheidung (Organisation og
beslutning), som udkom posthumt i år 2000. Bogen er et tydeligt udtryk for en af
styrkerne ved Luhmanns organisationsteori, nemlig at den har forankring i et
bredere teoretisk grundlag, herunder en bredere samfundsteori.

Fælles for artiklerne er intentionen om at sætte organisationsrelevante aspek-
ter i systemteorien i spil med konkret empiri. Sigtet med antologien er at afprø-
ve inspirationskraften og produktiviteten i systemteoretiske analyser af konkrete
organisatoriske fænomener. Nærmere bestemt drejer det sig om analyser af så
forskellige fænomener som amtskommunale beslutningsprocesser, EU’s indre
tidsdynamikker, frivillig organisering, offentlige kontrakter, lønsystemer og le-
delseskoncepter. Her må systemteorien vise sin berettigelse gennem evnen til at
generere relevante analyser og indsigter.

Antologien henvender sig til studerende og forskere, der arbejder med private
og offentlige organisationer i et kommunikationsteoretisk perspektiv. Der er ikke
tale om en egentlig introduktion til Luhmanns organisationsteori. De enkelte ar-
tikler præsenterer alene den teori, der er relevant for deres analyser og problem-
stillinger. I stedet for stykvise introduktioner lader vi Luhmann selv komme til
orde i en længere artikel indeholdende de mest centrale af hans organisationste-
oretiske begreber.

Antologien har ikke ambitioner om at give det fulde overblik over Luhmanns
organisationsteoretiske arbejde, men vil snarere præsentere en række nedslags-
punkter, der kan danne udgangspunkt for selvstændige empiriske analyser. Der-
med risikerer vi helheden, men indfører til gengæld læseren i en teori i faktisk an-
vendelse.
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Som det vil fremgå af de enkelte artikler, giver Luhmanns systemteori mulig-
hed for at tænke på tværs af traditionelle videnskabelige skel. Dette er ikke mindst
en fordel ved analyse af de organisatoriske nydannelser, man ser inden for både den
offentlige og private sektor. I det offentlige, for eksempel, forsøger man sig med nye
organisationsformer, der blander ingredienser fra både stat, marked og civilsam-
fund. Her kan en tværfaglig tilgang være ganske nødvendig for at fange de modsat-
rettede dynamikker, der skabes. Det er karakteristisk, at en del af forfatterne arbej-
der med sådanne tværvidenskabelige tilgange til velfærdsstatens udvikling.

I romanen I det sidstes land af Paul Auster siger hovedpersonen på et tids-
punkt: “Dét der slår mig som sært er ikke, at alt falder fra hinanden, men at så
meget vedblivende er der”. Denne undren udtrykker noget af grundtonen i Luh-
manns systemteori og angiver også et karakteristisk træk ved den analytiske be-
vægelse i teorien. Ambitionen er ikke at afsløre skjulte interesser og motiver bag
kommunikationen, men at beskrive hvordan kommunikationen muliggør og kon-
struerer sig selv trods sin usandsynlighed.

Systemteori kan lyde af mekanik og ingeniør-videnskab. Intet er mere misvi-
sende. Der er ingen klippefast kausalitet i Luhmanns systemteori, tværtimod er et
af grundbegreberne kontingens, altså det at noget hverken er umuligt eller nød-
vendigt. Dette gælder både for dé fænomener, der analyseres, og for den viden-
skabelige iagttagelse selv. Alle iagttagelser afhænger af, hvilke forskelle man iagt-
tager med, og Luhmanns systemteori byder på en række ledeforskelle, der hver
især lader forskellige aspekter ved organisationers kommunikation træde frem.

Til forskel fra mange andre organisationsteorier er Luhmanns organisations-
teori blot en enkelt brik i en større teoridannelse. Luhmann, som døde i 1998, har
en omfattende teoriproduktion bag sig. I 1960’erne lå hovedvægten på organisa-
tion og forvaltning, men efterhånden bredte interessen sig til andre sociologiske
områder og mere almene teorispørgsmål. Hans teoretiske hovedværk, Sociale
systemer, kom i 1984 (på dansk i år 2000). Hans samfundsteori Die Gesellschaft
der Gesellschaft (Samfundets samfund) kom i samlet version i 1997. Op til dette
værk havde han både gjort omfattende historiske og videnssociologiske studier i
serien Gesellschaftsstruktur und Semantik og skrevet bøger om en lang række
samfundsmæssige funktionssystemer. Disse digre værker om videnskaben, ret-
ten, økonomien, kærligheden og kunsten kom i en lind strøm fra starten af 1980’-
erne og frem. Hans værker om religion, politik og pædagogik er, ligesom hans ho-
vedværk om organisationer, udgivet efter hans død.

Som Luhmanns store produktion vidner om, har han lavet en teorimaskine,
der er fantastisk rig, når det gælder om at producere problemstillinger. Den åbner
for spørgsmål og inspirerer til stadigt nye analyser. Vi håber, at artiklerne i den-
ne antologi vidner om nogle af de analytiske muligheder, som Luhmanns organi-
sationsteori rummer, og håber, de kan inspirere til videre analyser.

10 · HOLGER HØJLUND OG MORTEN KNUDSEN 

36137_organiseret kom  28/05/03  20:35  Side 10

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til
undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



Antologiens indhold

Første del
Antologiens første del om udviklingen i Luhmanns organisationsteori består af et
bidrag fra Luhmanns tidligere assistent, nu professor ved Witten-Herdecke uni-
versitet, Dirk Baecker. Han giver i artiklen Organisation som begreb et overblik
over de væsentligste skift i Luhmanns organisationsteori. Artiklen præsenterer
nogle centrale træk fra Luhmanns tidligste organisationsteoretiske værker fra
1960’erne og op til hovedværket fra år 2000. Med en af Baeckers egne formule-
ringer afdækkes “ånden” i Luhmanns organisationsteori. Denne ånd starter i
1960’erne ud fra et lille, undseeligt “og”. Dette “og” får dog ganske vidtrækken-
de og produktive konsekvenser for teoriens videre udvikling.

Efter denne indledning falder de resterende artikler i tre hovedblokke. Først vil
en række artikler fokusere på organisationens beslutningstagning. Herefter vil
andre artikler analysere forholdet mellem organisationen og dens omverden. Af-
slutningsvis vil to artikler koncentrere sig om en række metodiske spørgsmål i
forbindelse med brugen af systemteori i organisationsanalyser.

Anden del
Det er gennemgående for artiklerne i denne blok, at de på en eller anden måde
forholder sig til organisationers håndtering af deres beslutningstagning. Artikler-
ne viser fra forskellig vinkel, hvordan organisationer, når de tager beslutninger,
ikke kan undgå at medproducere paradokser. Disse paradokser er kilde til evig uro
og irritation, og organisationen må for at sikre sin fortsatte evne til at beslutte op-
finde stadig nye måder at håndtere dem på. Organisationerne danner egne pro-
grammer, planer og projekter for udviklingen.

Anden blok indledes med Luhmanns artikel om Beslutningens paradoks.Artik-
len er bygget op om en koncentreret begrebsgennemgang af såvel beslutningsbe-
grebet som af andre, relaterede begreber. Først bestemmer Luhmann beslutningen
som den kommunikationsform, der karakteriserer organisationer. Dernæst viser
han, hvordan beslutningen bærer nogle paradokser med sig, som organisationer-
ne må kunne håndtere. Dette bringer ham til afslutningsvis at rette en kritik mod
traditionelle rationalitetsantagelser i organisationsteorien. Samlet set er artiklen
udtryk for en klassisk fremgangsmåde hos Luhmann. Han viser usandsynlighe-
den ved et ellers velkendt samfundsfænomen (i denne sammenhæng organisatio-
ners beslutningstagning), og ud fra tesen om usandsynlighed rekonstruerer han
fænomenet. Herigennem opnår han både at fratage fænomenet sin selvfølgelig-
hed og sætte dets funktioner i et nyt lys. Når nu organisationens basale operation
er usandsynlig, hvordan er organisationen så alligevel mulig – kunne artiklens
spørgsmål lyde.
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Når man som Luhmann sætter beslutningen som organisationens basale op-
eration – en operation der forsvinder i det øjeblik, den hænder – så åbner det for
markante tidslige problematikker. Sådanne problematikker analyserer Christian
Frankel i den efterfølgende artikel. Frankels udgangspunkt er tidens ikke-objekti-
ve karakter, og fra dette udgangspunkt viser han, hvordan organisationen
konstruerer mange forskellige interne tider og bruger disse tidskonstruktioner
strategisk i sin selvskabelse. Den empiriske kontekst for analyserne er “Det Eu-
ropæiske Fællesskab”, som i sin dannelsesproces har budt på et væld af forskelli-
ge, og til tider konkurrerende, tidsforståelser og strategier.

Intern kontraktstyring er blevet en populær styreform i det offentlige. Orga-
nisationer, der vil signalere nytænkning og dynamik, indoptager på forskellig vis
dette privatretlige element i deres organisering, men installerer det samtidig med
en klar velfærdsstatslig værdiorientering. Med udgangspunkt i en aktuel reform-
proces analyserer Holger Højlund, hvordan traditionelle forskelle mellem organi-
sation og marked opløses ved anvendelsen af den interne kontrakt som organisa-
tionskoncept. Analysen anskueliggør, at konceptet hverken fører til simpelt miks
eller harmonisk sammenblanding, men i stedet til paradoksale re-entry-logikker.

Organisationer træffer ikke kun beslutninger, de iagttager og beskriver også
sig selv. Gorm Harste viser fremkomsten af statens selvbeskrivelser. Ikke mindst
viser han den kommunikative håndtering af selvbeskrivelsernes paradokser. Ana-
lysen er historisk og tager udgangspunkt i reformer af den franske centraladmi-
nistration, som finder sted i slutningen af 1600-tallet og den første halvdel af
1700-tallet. I analysen sammenholdes Luhmanns tilgang med andre tilgange som
Bourdieus og Foucaults, og der argumenteres for, at Luhmann mere nuanceret
fanger det samspil mellem rationalisering og magt samt enhed og differentiering,
der gør sig gældende i organisationssystemers selvbeskrivelser. Analysen søger at
indfange selvbeskrivelsens problem som både politisk og etisk og viser, at det er
et problem, som ikke kun gør sig gældende i dagens “vision management” og
“corporate value auditing”, men allerede blev sat som afgørende problematik ved
statens fremvækst flere århundreder tilbage.

De sidste 20 års modernisering af den offentlige sektor har betydet, at formel-
le forvaltninger skal træffe stadigt flere beslutninger, hvorved de i stigende grad
får organisationens karakter. Med Frederiksborg Amts sundhedsvæsen som case
viser Morten Knudsen, hvordan beslutningens kontingens (det at den hverken er
nødvendig eller umulig) gør det usandsynligt, at beslutninger knytter an til beslut-
ninger. Kontingensen må derfor håndteres. Der lokaliseres to mekanismer til
håndtering af kontingens, nemlig begrænsning og forskydning. Det vises empirisk,
hvordan begge mekanismer i håndteringen af kontingens ikke kan undlade samti-
dig at medproducere ny kontingens og usikkerhed. En usikkerhed som organisa-
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tionen reagerer på med flere beslutninger. Organisationen presses således frem af
sin egen vækst og træffer stadigt flere beslutninger om stadigt flere områder.

Tredje del
I antologiens tredje del inddrages organisationens yderside i analyserne. Med ud-
gangspunkt i Luhmanns definition af iagttagelse, som dét at betegne inden for
rammerne af en forskel, åbner analyserne for diskussioner af, hvilke forskellige
typer “udenfor” organisationen konstruerer, når den konstruerer sit “indenfor”.
Diskussionerne viser, at spørgsmålet om forholdet mellem organisationen og dens
omverden også bliver til et spørgsmål om organisationens forholden sig til sig
selv. På det teoretiske plan tematiseres forholdet mellem organisationer og andre
grundbegreber i Luhmanns samfundsteori, nemlig samfund, funktionssystem,
interaktion og individ.

Steen Vallentin og Søren Overgaard Nielsen sammenligner en af tidens domi-
nerende organisationsteoretiske retninger, neoinstitutionel teori, med Luhmanns
organisationsteori og gør det med henblik på, at vise teoriernes forskellige beskri-
velser af forholdet mellem organisation og samfund. I denne sammenhæng an-
skueliggør Nielsen og Vallentin forskellige punkter, hvor teorierne enten komple-
menterer eller har noget at lære hinanden. De viser, at systemteorien kan hente
inspiration i neoinstitutionalismens nærhed til empiri, mens neoinstitutionalis-
men omvendt kan lære af systemteoriens begrebsmæssige konsistens og strin-
gens i konstruktionen af sine analysegenstande.

Luhmann beskriver samfundet som differentieret i en række funktionssyste-
mer, der iagttager sig selv og omverdenen med hver deres kode. Betina Wolfgang
Rennison viser med udgangspunkt i indførslen af “Ny Løn” i den offentlige sek-
tor, hvordan organisatoriske fænomener kommer til at se forskellige ud, alt efter
hvilken specifik kode de offentlige organisationer benytter sig af i deres selviagt-
tagelse. Nærmere bestemt viser hun, hvordan “ny løn” gør det muligt for orga-
nisationerne at knytte an til en flerhed af koder. “Ny løn” skaber, som Rennison
formulerer det, en polyfoni af iagttagelsesmuligheder.

Netop antagelsen om, at organisationer opererer i flere koder er udgangspunk-
tet for Niels Åkerstrøm Andersen og Asmund Borns artikel. Virksomheden kan
ikke uvilkårligt tilordnes det økonomiske system, partiet det politiske, eller uni-
versitetet det videnskabelige. Derfor åbnes der for spørgsmål om, hvornår en gi-
ven organisation former den ene eller den anden kode. Hvad sætter en given type
kommunikation i gang i organisationen, og hvilke muligheder har den for at kob-
le sig til og fra forskellige kommunikationstyper?

Anders la Cour diskuterer, hvordan man kan forstå forholdet mellem organi-
sation og interaktion. Interaktion og organisation er væsensforskellige måder at
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strukturere kommunikationsprocesser på. Hvor den organisatoriske kommunika-
tion baserer sig på beslutninger og medlemskab, baserer den interaktionelle sig på
nærvær. Denne forskel betyder dog ikke, at de to typer kommunikation ikke har
berøringsflader, tværtimod. Artiklen lægger op til empiriske studier af, hvilke
spændinger, dilemmaer og paradokser henholdsvis løse og tætte koblinger som
det giver anledning til. Dette demonstreres med en analyse af centrale koblings-
punkter mellem hjemmehjælpsområdet og de frivillige besøgstjenester.

I en efterhånden klassisk tekst om “det rationelle individ” i økonomisk og rets-
lig teori diskuterer Günther Teubner og Michael Hutter forskellige aspekter af
forholdet mellem individ, organisation og samfund. De viser, hvordan organisa-
tioner baserer sig på forskellige begreber om det rationelle individ. Disse begre-
ber, eller aktørkonstruktioner, gør det muligt for organisationerne at danne kob-
linger til virkelige individer i deres omverden. Dette forklarer, hvad der bliver af
mennesket, når nu organisationer kun består af kommunikative operationer.

Ole Thyssen tager udgangspunkt i lederfiguren i sin diskussion af forholdet
mellem individ og organisation. Igennem en nærlæsning af Organisation und
Entscheidung viser han, hvordan “lederen” er stort set fraværende hos Luhmann.
Thyssen konkluderer, at denne manglende begrebsliggørelse indsnævrer teoriens
analytiske rækkevidde, og argumenterer for, at dette i videre forstand rejser
spørgsmål til teoriens konstruktivistiske præmisser. Artiklen problematiserer
Luhmanns ambitioner om at anskueliggøre organisationen ud fra kun én opera-
tionsmåde, beslutningstagning, og angiver mulige åbninger mod anden organisa-
tionsteori.

Fjerde del
Antologiens fjerde og sidste afdeling tager et metodisk udgangspunkt. To artikler
fremlægger deres bud på mulige fremgangsmåder i udviklingen af systemteore-
tiske organisationsanalyser. Niels Thyge Thygesen knytter an til Luhmanns iagt-
tagelsesteori og opstiller et program for, hvordan man kan analysere ledelse som
iagttagelse. Udgangspunktet er, at ledelsens iagttagelser er intimt forbundet med
de forskelle, som forskellige styringsteknologier stiller til rådighed. Videre er ar-
gumentet, at ledelse bliver selvskabende, idet den beslutter, hvilke forskelle orga-
nisationen skal iagttages igennem.

Niels Åkerstrøm Andersen tager i sin artikel udgangspunkt i, at kommuni-
kation kan beskrives som en særlig type iagttagelse, og at iagttagelsen af organi-
sationers kommunikation derfor kan beskrives som iagttagelse af anden orden.
Dette udgangspunkt bruger han til at anskueliggøre, hvordan systemteorien til
stadighed åbner for nye analysestrategier.
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Organisation som begreb: Niklas Luhmann
om beslutningens grænser*

Af Dirk Baecker

I fyrre år har Niklas Luhmann arbejdet med forvaltning og organisation. Luh-
mann er til stadighed vendt tilbage til disse temaer, på trods af at han i øvrigt næp-
pe har forbigået et emne af sociologisk interesse. Samarbejdet med Renate
Mayntz i en strukturreformkommission inden for den offentlige forvaltning i be-
gyndelsen af halvfjerdserne forblev til hans pensionering genstand for refleksio-
ner og anekdoter. Første artikel i hans publikationsliste bærer titlen Funktionsbe-
grebet i forvaltningsvidenskaben og de to følgende Kan forvaltningen handle
økonomisk? og Den nye chef (Luhmann1958; 1960; 1962). Disse titler udpeger det
spændingsfelt, som Luhmanns organisationsforskning siden har befundet sig i.
For det første yder han et begrebsligt arbejde, for det andet tager han fat på aktu-
elle problemstillinger og for det tredje leverer han beskrivelser, der sætter tilsy-
neladende velkendte fænomener (”Den nye chef”) i et usædvanligt lys.

Den nye chef

Den nye chef viser den formelle og den uformelle organisations gensidige uaf-
hængighed, skriver Luhmann i 1962. Hvis den nye chef tror, at han kan viderefø-
re den gamle chefs arbejde mere eller mindre uden overgang, må han indse, at han
måske nok har kompetencen, men ikke de nødvendige kontakter. Og hvis medar-
bejderne tror, at de kan omgås den nye chef på samme måde, som de omgikkes den
gamle, så vil de indse, at den nye chef, netop fordi han er ny, ikke kan være med
på de vaner, der havde indfundet sig i samarbejdet med den gamle.

Som vanligt hos Luhmann er pointen ikke at udgive disse iagttagelser for at
være egne opdagelser. Hans udgangspunkt er snarere, at sådanne fænomener kun
er alt for velkendte for organisationens medlemmer. Til trods for det har sociolo-
gien ingen forståelse for dem, eftersom den ikke ejer begreber til at repræsentere
dem med. Udvikler sociologien disse begreber, kan den fremstille fænomenerne på
en måde, så det, som hidtil kun var velkendt, også for organisationsmedlemmer-
ne bliver forståeligt og sammenligneligt. Ved at udbygge den begrebslige forskel
mellem formel og uformel organisation kan det gøres forståeligt, hvorfor mange
chefer er villige til at tolerere overtrædelse af reglerne, slendrian og lignende
mindre afvigelser: dermed vinder de en hemmelig indforståethed, tillid og den
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