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NIKLAS LUHMANN (1927-1998) er en af de helt centrale  

tænkere for enhver, der ønsker at forstå det moderne  

samfunds kompleksitet og aktuelle betingelser for politik, 

styring og ledelse. Luhmann havde en imponerende evne 

til at dekonstruere statskundskabens sædvanlige antagelser 

og formulere nye indsigter. En gennemgående pointe i 

forfatterskabet er, at samfundet grundlæggende er ustyrligt, 

og at enhver styring producerer ny ustyrlighed.

Denne bog introducerer Luhmanns særlige systemteoretiske 

blik og de kontraintuitive indsigter, dette blik giver i forhold til 

politik, styring og ledelse. Bogen formidler Luhmanns teorier 

om samfundet men viser også, hvordan hans begreber åbner 

for forskellige analytiske strategier, som læseren kan bruge til 

egne empiriske analyser af ledelse i politik og forvaltning.
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Redaktionelt forord

Jurist og Økonomforbundets Forlag har med serien 
Statskundskabens klassikere ønsket at give læserne en 
mulighed for i en kort og præcis tekst at orientere sig i et 
fagligt væsentligt og interessant forfatterskab. Bøgerne 
indeholder både analyse og originaltekst, og analysen er 
skrevet af forskere, som kender forfatterskabet til bunds.

Vi lever i en tid, som på flere dimensioner end normalt 
er en politisk brydningstid. Globalisering, europæisk 
integration og disintegration, økonomisk krise, migration, 
mediernes stigende politiske betydning og ændringer i 
international politik dominerer den politiske dagsorden. 
I en brydningstid er det ofte overbliksgivende at dykke 
ned i et forfatterskab, som enten direkte er en del af vort 
samfunds intellektuelle grundvold, eller som mere grund-
læggende har analyseret de vestlige samfunds opbygning.

Bøgerne i serien er en introduktion til klassikerens 
forfatterskab. De indeholder alle en kort biografi, en 
analyse af klassikerens faglige bidrag til statskundskaben, 
en påpegning af klassikerens påvirkning af andre stats-
kundskabsteoretikere og en behandling af vedkommendes 
aktualitet for dagens politik.

Begrebet ”Statskundskabens klassikere” skal forstås 
bredt. Fælles for dem alle er imidlertid, at deres forfatter-
skab (eller dele heraf) har haft betydning for forståelsen af, 
hvad politik er.

Peter Nedergaard
Redaktør af serien Statskundskabens klassikere
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KAPITEL 1

Indledning

Formålet med denne bog er at introducere til Luhmanns 
systemteori, hans særlige systemteoretiske blik og de kontra-
intuitive indsigter, dette blik giver i forhold til styring, magt 
og politik. Temaerne for hans forfatterskab var mangfoldige, 
eksempelvis økonomi, ret, kærlighed, uddannelse og pæda-
gogik, religion, poesi, kultur, kunst, individualisering, risiko, 
økologi, tillid, magt, familiaritet, ret, medier, verdenssam-
fundet og følelser. Kun en lille del af hans arbejder har drejet 
sig om magt, styring og politik.

Offentlig forvaltning var noget af det første, han skrev om, bl.a. 
i hovedværket fra 1964 Funktionen und folgen formaler organisa-
tion. Direkte om politik er bøgerne Political theory in the welfare 
State (1990), Ecological communication (1989), Risk: a Sociological 
theory (1993f) og Die Politik der Gesellschaft (2000). For Luhmann 
har det politiske system ikke højere status i forhold til andre 
systemer i samfundet. Luhmann har ikke stor tiltro til det 
politiske systems kapacitet til at løse samfundsproblemer, og 
alligevel er det mod det politiske system, vi vender os, når vi 
ikke selv kan løse et problem. Hvordan kan det være? Styring 
er et allestedsnærværende tema i hans forfatterskab og ikke 
snævert bundet til politisk styring. Det er karakteristisk 
for Luhmann, at han ikke så meget undrer sig over, når det 
går galt med styringen. Undringen går snarere på, hvordan 
styringen en gang imellem faktisk fører til noget på trods af 
samfundets grundlæggende ustyrlighed og den ustyrlighed, 
enhver styring altid medproducerer. Magt skriver Luhmann 
om både i forhold til politik og i forhold til organisationer 
mere generelt. Det, som her er Luhmanns grundspørgsmål, 
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er, hvordan skabes magtens magt? Altså ikke hvem har 
magten over hvem, men hvordan bliver magt magtfuld, og 
hvordan magtes magten. Luhmann mener, at magtens magt 
ikke ligger i kapaciteten til at sætte grænser og betingelser for 
andres autonomi og frihed. Magt bliver derimod mægtig, når 
den bygger bro mellem forskellige systemers frihed. Jo mere 
frihed for både den magtoverlegne og magtunderlegne, desto 
mere magt. Det gør magt til en særdeles skrøbelig balanceakt.

I forhold til politik må Luhmann betragtes som politisk 
sociolog snarere end som politolog. Iagttaget fra systemte-
orien er politologien en refleksionsvidenskab for det politiske 
system. Det indebærer, at politologien ofte gør det politiske 
systems grundbegreber til sine egne uproblematiserede 
præmisser. Man kan sige, at politologien ofte spørger fra det 
politiske systems præmisser, og heroverfor står så politisk 
sociologi, der spørger til det politiske system og til dets 
præmisser og mulighedsbetingelser.

For os ligger det attraktive i Luhmanns systemteori ikke så 
meget i en bestemt diagnose af f.eks. samfundets funktionelle 
differentiering. Det tiltalende ligger i mulighederne for at tage 
det empiriske alvorligt på den måde, det fænomenologisk 
træder frem på, men samtidig at nå frem til kontraintuitive 
indsigter. I systemteorien ses teorier som programmer for 
iagttagelse. I systemteorien er der mange muligheder for at 
skifte teoretisk blik og dermed åbne for nye iagttagelser. I 
systemteorien ses systemer som rekursive strømme af operati-
oner. Der er ikke tale om analytisk fastlagte systemer, men om 
at undersøge, hvordan systemer bliver til og træder frem som 
effekt af operative strømme. Strømme, der løber ved siden 
af hinanden, forstyrrer hinanden, differentieres fra hinanden, 
er parasitter på hinanden og kobles til hinanden. Strømme 
med forskellige tidsligheder. Strømme, der muterer, varierer 
og ophører. Strømme, der både kan være lokale og globale. 
Strømme, der er fulde af paradokser og skaber muligheder 
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