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Forskel på forskelle

For den, der ønsker at anvende systemteorien som udgangspunkt for konkrete
analyser, fremtræder Niklas Luhmanns værk som et virvar af forskelle. Teorien
er grundlæggende bygget op over forskelle, der kaster nye forskelle af sig så-
som system/omverden, kode/program, operation/iagttagelse, differentiering/
kobling – og en hel del flere. Analysestrategisk set fungerer disse forskelle som
ledeforskelle, dvs. forskelle inden for rammen af hvilke iagttagelsens genstand
og reglerne for denne iagttagelse kan specificeres (Andersen 1999). Denne arti-
kel diskuterer to af Luhmanns vigtigste ledeforskelle: medium/form og seman-
tik/differentieringsform. Disse to lededifferencer svarer til, hvad vi kan kalde
henholdsvis medieanalysen og semantikanalysen.

Grunden til at pege på netop disse to analysestrategier som afgørende for
Luhmanns værk kan måske bedst illustreres ganske pragmatisk ved at henvise
til dispositionen i Luhmanns mest afgørende bog ved siden af Sociale systemer,
nemlig Die Gesellschaft der Gesellschaft, der er en slutsten over hele Luhmanns so-
ciologiske projekt. Den omfangsrige bog er opdelt i to bind og et blik på ind-
holdsfortegnelsen viser, at det første bind i grove træk er helliget analysen af
samfundets evolution belyst ud fra kommunikationsmediernes udvikling og
andet bind indeholder analysen af samfundet ud fra de semantiske strukturer,
samfundet bruger i sin selvbeskrivelse. I begge tilfælde er der mere tale om en
fremlæggelse af analytikken end egentlige analyser, og vi skal altså inkludere
andre værker for at se nogenlunde konkrete analyser. Men ikke desto mindre
afspejler bogens opbygning meget grundlæggende de to dominerende analyse-
strategier i hele Luhmanns værk. Sat lidt på spidsen kan vi sige, at medieanaly-
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sen og semantikanalysen er de to eneste analysestrategier, Luhmann selv har
udfoldet i konkrete analyser.

For at forstå disse – og andre potentielle – analysestrategiers funktion i Luh-
manns sociologiske projekt er det imidlertid væsentligt at være opmærksom på,
at de bærende lededifferencer skal betragtes som variationer over mere grund-
læggende erkendelsesformende distinktioner. Sagt på en anden måde, er Luh-
manns forskellige analysestrategier bundet sammen af flere overgribende er-
kendelsesformende forskelle. Disse erkendelsesformende forskelle fungerer
ikke som udgangspunkt for selvstændige analyser, men omsættes derimod i
konkrete iagttagelsesledende forskelle, når Luhmann nærmer sig empirisk ma-
teriale. Den simple, men vigtige pointe er her, at de mange forskelle i Luhmanns
værk ikke er ligestillede og sideordnede, men faktisk indgår i en form for relativ
traditionel hierarkisk og taksonomisk orden, der strækker sig fra de erkendel-
sesformende og generelle forskelle over de analysestrategiske forskelle og even-
tuelt ned til atter nye forskelle, der specificerer delaspekter af de analysestrate-
giske forskelle. I den forstand er der forskel på forskelle. Der er ganske vist
grund til at være forsigtig med denne pointe, eftersom hierarkiet af forskelle
ikke er stabilt i Luhmanns værk. Der er ikke én entydig forskel allerøverst i
hierarkiet og visse forskelle synes til tider at skifte plads, men disse glidninger
til trods er der et nogenlunde gennemgående hierarki på spil i Luhmanns værk.

Af samme grund starter jeg i denne artikel med at diskutere to af de erken-
delsesformende forskelle, der er fælles for medieanalysen og semantikanalysen
– og andre mulige analysestrategier. Det drejer sig for det første om forskellen
mellem tilfældet og det bagvedliggende, der formentlig er Luhmanns bedste
bud på en sammenfatning af sit erkendelsesteoretiske program i én bærende
forskel. Det drejer sig dernæst om forskellen mellem struktur og hændelse, der
definerer den altafgørende genstand for Luhmanns analyser – dvs. systemet –
som en paradoksal enhed af struktur og hændelse og i forlængelse heraf udpe-
ger strukturer som den altafgørende genstand for analysen af systemer. Afslut-
ningsvis følger diskussionen af henholdsvis medieanalysen og den semantiske
analyse.

Hvad er tilfældet og hvad ligger der bag?

Disse to spørgsmål er titlen på Luhmanns afskedsforelæsning ved universitetet
i Bielefeld. Forelæsningen er tydeligt forankret i det faglige nærmiljø, dvs. den
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