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1. mellemregning: 
Om hvordan samfundet forbliver det samme ved at ændre sig 

Men alting ikke som før:  

En paradoksal reprogrammering af forestillinger om tidligere modsætninger som gensidige forudsætninger 

Samfundet kan rumme den accelerende kompleksitet og diversitet med sit fundamentale skelet og struktur 
intakt 

Samfundet har absorberet turbulensen, protesterne imod sig selv  i læreprocesser – nye legitimerende 
forestillinger og praksisser 

Stor turbulens i samfundet siden ca. 1968 
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Tidligere 
modsætninger  
som gensidige 

forudsætninger 
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HOLMSTRÖM LEG-OFF 

Indtjening 
Stabilitet 
Autencitet 
Egeninteresse 
Marked 
Uafhængighed 
Autonomi 
Lokal 
 

Mennesker, miljø 
Forandring 

Responsivitet 
Fællesinteresse 

Samfund 
Afhængighed 

Samregulering 
Global 

 

Mest markant er 
det, at vi i dag i 
voksende grad 

ser idealer om at 
forstå forhold, 

der tidligere blev 
opfattet som 

modsætninger, 
som gensidige 

forudsætninger 

 

Læreprocessserne er 
generelle for 

samfundets forskelige 
sfærer og logikker, 
men mit primære 
fokus samfundets 

beslutningsmaskiner = 
organisationer, og 

økonomi = er 
erhvervslivet 



EN SÆRLIG EVOLUTIONÆR PROCES  
 MED SKIFTENDE DYNAMIKKER, 
 BEGRUNDELSER, RETORIK, SEMANTIK, 
 SAMFUNDSKLIMA 

Reprogrammering af legitimerende forestillinger 
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Niklas Luhmanns 
erkendelsesteori, 
samfundsteori, 

organistionsteori 

Forstå fortiden 
for at forstå 

nutiden Legitimerende 
forestillinger 

udfordres, når de 
ikke længere 
skaber social 

orden 



1) STABILISERET PARADIGME SOM VIRKELIGHED  
 
Indtjening er samfundsansvaret =  
Økonomi, indtjening >< liv, natur, andre logikker 
 
KOGNITIV, UPROBLEMATISERET, INDLEJRET, REFLEKS – 
VIRKELIGHED: ”For sådan er det”  

2) PARADIGMET UDFORDRES OG FORSVARES 
Kontra-aktiv: Legitimitetskrisen bider sig fast – forsvarer sig 
 
Fjendebilleder, magtkamp om at definere virkeligheden 
 
Økonomi, indtjening = liv, natur, andre logikker 
”Vores samfundsansvar at tjene penge til samfundets 
velfærd” 
 
STRATEGISK / PRAGMATISK: ”Vi bliver nødt til” 
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Mit fokus: Erhvervslivet – 
men generelt 
udviklingstræk i samfundet 
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DIs (dengang Industrirådets) kampagne 1984 

Erhvervslivets 
basale 

legitimitet 
under pres 



’Imagekampagne’ Dansk Industri 1984 

 
 
                            

Gennem at tjene penge opfylder vi 
pr. automatik vores ansvar 
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Forsvaret virker 
ikke – årtier 
1985-1995 
præget af 

legitimitetskriser 
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http://images.scran.ac.uk/RB/video/thumb/0221/02210159.jpg


20110224 Susanne Holmström 10 

 

1997: Indtjening ‘uetisk’ 

”Der er sket et klart skred i  

erhvervslivets holdning til etiske værdier.  

Tidligere var det den almindelige opfattelse,  

at virksomheden skulle koncentrere sig  

om at drive forretning – dvs. tjene flest mulig penge.”    

 
Undersøgelse blandt danske erhvervsledere i Mandag Morgen 
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Samfundet 
genfinder 

hurtigt 
balancen. 

Moraliserende aspekter 
indlejres i økonomien, 

institutionaliseres i 
erhvervslivet 

Udsagn, 
målinger: 

”Etiske 
virksomheder 

tjener flest 
penge.” 



1) STABILISERET PARADIGME 

2) PARADIGMET UDFORDRES 

3) NYT PARADIGME FORHANDLES  
Chok’et åbner op for forandringer og forhandlinger 

 
”Ikke samfundsansvarligt at tjene penge” ->  

”Samfundsansvar forudsætning for indtjeningen” 
NORMATIV / ETISK,  vi bør 
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World Economic Forum 2002:  
En bæredygtig forretningsmodel 

 

Det mest fascinerede er, hvordan erhvervsledere ser det,  

der engang blev set som konkurrerende prioriteter  

– såsom økonomisk succes kontra miljømæssige hensyn – 

som en mere komplet, komplimentær pakke,  

en bæredygtig forretningsmodel. 

 
 

 S. A. DiPiazza, Jr., Global CEO PricewaterhouseCoopers,  

ved World Economic Forum  2002  

om en undersøgelse med 1,161 adm. direktører fra 33 lande  
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1) STABILISERET PARADIGME 

2) PARADIGMET UDFORDRES 

3) NYT PARADIGME FORHANDLES  
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4) PARADIGME UDBREDES 
Best practice:  

Spejler sig i andre virksomheder,  
følger god skik; ”People, Planet Profit” 

 
Samfundsansvar er forudsætning for indtjening 

 
NORMATIV / ISOMORF:  

”For sådan gør man, og sådan gør de andre” 
 



1) STABILISERET PARADIGME 

2) PARADIGMET UDFORDRES 

3) NYT PARADIGME FORHANDLES  
  

4) PARADIGME UDBREDES 
 

5) PARADIGME STABILISERES 
 

Ny virkelighed,  
ny imprægnering af samfundets hukommelse 

 
”Bæredygtig udvikling skaber merværdi på langt sigt, 

både for virksomheden og dens omverden” 
 

KOGNITIV: ”For sådan er det jo” 
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Netop nu: 
en kritisk situation,  

hvor virkeligheden er ved at låse 
sig om os i et hyperirriteret, 

hyperkomplekst billede,  
hvor skævvridninger og 

forsimplinger af kompleksitet 
trænger sig på. 



MAN SKAL IKKE LADE SIG DUPERE AF 
VIRKELIGHEDEN,  
HVIS MAN VIL FORSTÅ DEN 
 

2. mellemregning:  
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Det dybere lag: 
Se samfundet som 

en organisme, forstå 
de sociale 
processers 

egendynamik 

Hvis vi vil undgå at 
drukne i 

symptomer, 
overflade 

1. ordens 
perspektivets 

uproblematiserede 
omgang med 
virkeligheden 



FOKUS UDEN FOR MENNESKET 
 

Det er kontra-intuitivt og vækker hos nogle stort ubehag – men netop hvis vi vil 
forsøge at undgå determinisme og automatpilot, må vi forsøge at se de sociale 

mekanismer uden sentimentalitet, uden romantik, dvs i den grad det er muligt uden 
normativitet… 

Pointen er her at forstå samfund som sociale processer –  

og samfundets omverden som ikke-sociale processer, dvs organiske, kemiske, biologiske, 
fysiologiske, psykiske processer, som liv og natur. Den radikale præmis for det sociologiske 

perspektiv 

Vi må forsøge at forstå de selvreferentielle processer, som bærer samfundet, se på de 
programmer, samfundet tvangsmæssigt processerer, og som fungerer som filtre for vores 

erkendelse 

For hvis vi vil forstå samfundets enorme kompleksitet i dag, kan vi ikke reducere problemer til 
det enkelte menneskes samvittighed, til etik og moral. 
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Økonomi  
Jura  

Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 
Virk-
som-
hed Stat 

Avis-
hus 

m.fl. 

Ho-
spital 

For-
ening 

Uni-
versit

et 

Kirke 

Skole 

Niklas Luhmanns teorier og analyser 
viser,  

hvordan et socialsystem antager sit 
eget liv og kan vokse til hele 

betydningsbærende samfundssfærer, 
som er samfundets primære logikker–  

og til ekskluderende 
organisationssystemer som 

stater, virksomheder, 
universiteter, foreninger mv 

– som på forskellig vis 
abonnerer på og identicerer 
sig med funktionslogikkerne 

 

Samtidig ser vi det, der 
traditionelt forstås som 

makro-meso-mikro-
dimensioner, i et løbende 

samspil;  
hvordan samfundets 
turbulens slår ned i 

organisationers hverdag. 
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– total-inkluderende 

funktionssystemer med 
egne lededifferencer og 
veldefinerede grænser 



Niklas Luhmann 
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HOLMSTRÖM LEG-OFF 

Stor 
abstraktion 

Stor 
empirisk 

sensitivitet 



SAMFUNDET 

3. mellemregning: 
Når vi vil forstå forholdet mellem virksomhed og 
samfund i øvrigt,  
må vi først og fremmest forstå samfundet 
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Gud 

Fyrste, 
kirke 

Adel, bureaukrati 

Borgerskab 

M a s s e r n e  
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Præ-modernitet  
>1600 

Stratifikatorisk  

differentiering 

Siden 1600-tallet frigør 
Europa sig fra religionen 
som styrende 
fremmedreference for 
samfundets legitimitet 
 
 
- og den klassedelte 
differentiering erstattes 
gradvis 

Samfundsforståelse: 
Niklas Luhmann 



Økonomi  
Jura  

Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 

Funktionel 
differentiering 

Gryende modernitet  
16-1700< 
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af en ny differentiering i 
funktionslogikker; 

samfundsfiltre rettet mod 
hver deres funktion: 

konstruerer hver deres 
verden, rolle og ansvar i 

samfundet. 
 

For at styrke 
opbygningen af 
de individuelle 

logikker: 
Legitimerende 

forestillinger om 
1. ordens 

selvreference; 
lukkethed 



Økonomi  
Jura  

Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 

Funktionel 
differentiering 
 Fuld modernitet  

1900-tallet 
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Funktionslogikker 
udvikler sig, skaber 
stadig mere viden, 

stadig mere samfund; 
individualisme, 

pluralisme 
 

Indtil den kritiske 
masse, hvor de 

lukker sig 
hensynsløst om sig 

selv og belaster 
hinanden og 
samfundets 
omverden  

– så udfordres 
legitimerende 

forestillinger om 
hensynsløs vækst og 

fremskridt for de 
individuelle logikker 
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Samfundets trues kortvarigt i sin 
grundvold: Et ofte artikuleret 

ønske om ”at ville melde sig ud af 
samfundet”.  

”Manglen på forståelse for 
erhvervslivet i Europa har 

fremkaldt et miljø, i hvilket 
virksomhederne måske ikke kan 
overleve.” Peter Drucker i 1977 



Økonomi  
Jura  

Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 

Funktionel 
differentiering 
Stivnet modernitet  

1900-tallet 
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Det centrale problem bliver, hvordan samfundets 
funktionelle logikker kan lære at styrke sig selv – og 

samtidig tage gensidige hensyn.  

Modtræk: 
Fra en slags 

narcissisme til en 
oplyst selvforståelse i 
den større kontekst – 

det, vi 
socialteknologisk kan 
forstå som refleksion 

 
Reprogrammering af 
funktionelle logikker 

mod refleksion 
- Men slår ned i 
organisationer 

Virk-
som-
hed Stat 

Avis-
hus 

m.fl. 

Ho-
spital 

For-
ening 

Uni-
versit

et 

Kirke 

Skole 



REFLEKSION  
– AT SE SIG SELV SOM UDEFRA 

 
4. mellemregning: 
Analyser af tekster, praksisser og organisering 1968-> 
= nøgle til at forstå ændringer i legitimitet 
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Vi kan ikke se selve de 
sociale processer, 

men vi kan deducere 
os frem til dem især 
gennem analyser af 

tekster 

Mange teoretiske og 
analytiske 

mellemregninger 



Fra reflexivitet → 
At se verden indefra  

 
1. ordens, monokontekstuelt perspektiv 

 
Eget verdensbillede opfattet som 
nødvendigt, naturligt (ikke som en 
iagttagelse gennem et socialt filter 

blandt mange). 
 

Konflikter blindt og hensynsløst med 
andre verdensbilleder. 

 
Ser egen iagttagelse som virkelighedEN. 

 

20110224 Susanne Holmström 28 

Om- 
verden 

Organisation 



→ til refleksion:  
At se sig selv som udefra 
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Organisation 
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Omverden 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

2. ordens,  
polykontekstuelt perspektiv 

 
Organisationen ser  

1) sig selv som udefra – i den 
større societale kontekst; 

respekt for socio-
diversiteten.  

 
2) hvordan den ser sig selv 

gennem et kontingent 
socialt filter 

(forandringsparat, 
problematiserer sig selv). 

 
3) hvordan den skaber verden i 

sit egen blik. 
 

4) at den ser anderledes end 
andre perspektiver – 
mange virkeligheder, 
afhængig af blikket. 

 
5) hvordan den ses af andre, 

gennem andre sociale 
filtre – skaber 

selvforståelse i forhold til 
samfundet. 

Obs:  
1) Skabes fortsat i  organisationens billede; fortsat en 

konstruktion med store begrænsninger 
2) Organisationen må udvikle sin kompleksitet i 

krævende læreprocesser 



Reflexivitet eller refleksion? 
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SELVFORSTÅELSE 

Virksomhedens blik på sig selv:   

Hvordan forstår virksomheden sig selv i 
samfundet, hvordan konstruerer den 

præmisserne for sine beslutningsprocesser?  

 

OMVERDENSFORSTÅELSE 

Hvordan  konstruerer  virksomheden 
sin omverden?  

Virksomheden kan kun se en 
omverden, som giver mening i 

virksomheden: Ser den en 
narcissistisk selvspejling i markedet – 

eller  samfundshorisonten? 

Ser den en fjendtlig omverden – eller 
ser den partnere, eller potentielle 

ofre for sine beslutninger,  som den 
må tage hensyn til?  

SELVFREMSTILLING 

Hvordan fremstiller virksomheden sig 
selv?  

Som en narcissistisk selvspejling – 
eller sensitiv for andre perspektiver? 

Forsøger den at dysse konflikter ned  -  
eller ser den potentialet i konflikter og 

meningsudveksling?  

Fundamentale 
forskelle på 

reflektorisk og 
reflekterende 

praksis 
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Refleksion kommer til udtryk i en 
mangfoldighed af idealer, buzzwords, 

praksisser – 
 

Derfor 
4. mellemregning: 

Opløs overgangen til senmoderniteten i 
delproblemer med hver sin udfordring 

for refleksion 



20110224 Susanne Holmström 32 

Forskellige aspekter 
af samfundet 

aktiverer 
problemer og nye 

legitimerende 
forestillinger 

6  
megatrends 
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Hver sin issue arena, sine 
aktører, konflikter, 

potentiale, risici – men 
sammenblandes : 

Det gør ikke den voldsomme 
kompleksitet mere 

håndterbar,  
faciliterer ikke bæredygtige 

beslutningsprocesser 



Tillidssamfund 
 – normers rationalitet 

Det senmoderne samfunds lim 
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Tillidsmålinger i en lind strøm – og tillid som største ambition for virksomheders 
omverdensrelationer 
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Holdningsbranding for at skabe tillidvækkende forventninger 
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Problemer for virksomheder eller brancher,  
der ikke har forstået, at autoritetstro er fortid 
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Tillid mest 
efterspurgte 

ressource i dag – 
umådelige ressourcer 
bruges i forsøget på 

at generere tillid 

Overdrevne 
ressourcer på tom 
branding forpasser 

potentialet 

Ofte omvendt 
proportionalt med 

indsigten i tillid som 
den særlige social 
mekanisme, der 

skaber 
sammenhængskrafte
n idet senmoderne 

samfund 
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Fordi samfundet vokser sig 
stadig mere forskelligartet, 

komplekst, flydende, 
usikkert og uforudsigeligt, 
beror det i mindre grad på 

viden, kontrol og 
autoritetstro Tillid bliver en nødvendig 

ressource  
– som den særlige sociale 

sikkerhedsmekanisme,  
der fremmer interaktion 

selv i komplekse og usikre 
sociale sammenhænge. 



Tillid og selvfremstilling 
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Om-
verden 

Virk-
som-
hed 

Ekstrapolering af information og 
erfaring, som er utilstrækkelig til 

sikker viden – men som får 
omverdenen til at vælge at 

forvente, at de mulige fordele ved 
at give sin tillid til virksomheden 

overskygger de mulige risici 

For at generere og stabilisere tillid bliver selvfremstillingen så væsentlig,  
for det vil især være ud fra den, at forventningerne til virksomheden etableres  

– en lang og løbende proces 



Tillid 
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-Konstant identitet 
-Stabile forventningsbilleder 
-Autenticitet 

-Konstant forandring 
-Flydende normer 

-Responsivitet 

Tidligere modsætninger som 
gensidige forudsætninger 

Forudsætter en reflekterende tilgang, 
  

så man kan spejle sig i omverdenens 
forventninger  

 
og alligevel forblive tro mod sig selv 

 



Det ufølsomme 
samfund 

20110224 Susanne Holmström 

Samfundets logikker 
 - Økonomi 
 - Videnskab 
 - Politik 
 mm 

-Liv, natur 

Tidligere modsætninger som 
gensidige forudsætninger 



Det ufølsomme samfund 
 – samfundets fortolkning af liv og 

natur 

Når de sociale logikker kun forstår 
sig selv 
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Mest synlige og tilsyneladende enkleste 
konflikt at forstå –  

men nok den vanskeligste og mest 
komplekse; 

  
omhandler samfundets forhold til sin 

omverden,  
dvs den måde samfundets logikker fortolker 

liv og natur  
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Samfundets omverden =  ikke-sociale processer:  
Organiske, kemiske, biologiske, fysiologiske, psykiske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMFUND = SOCIALE PROCESSER 
 
 
 
 
 
 
 

Fører til en kritisk masse af utilsigtede belastninger af 
omverdenen: Klimaforandringer,  

dyrevanrøgt, stress, livsstils-sygdomme,  
børnearbejde mm 

Som funktionel differentiering stabiliserer sig –  
mere viden, vækst, fremskridt -  

natur og mennesker ‘oversættes’ af de sociale filtre 
Økonomi: Kan det betale sig? 
Politik: Giver det stemmer? 

Videnskab: Skaber det viden, kan vi publicere? 
Massemedia: Er det en nyhed? 

 

Det ufølsomme samfund 
Samfundets strukturelle resonans i forhold til natur og liv 
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Modtrækket mod samfundets begrænsede 
 strukturelle resonans  

er en reprogrammering af samfundets logikker  
mod større sensitivitet for liv og natur,  

uden at disse logikkers dynamik svækkes 
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Omverden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samfund 

Samfundet strukturelle resonans – potentiale og problemer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Refleksion         

Samfundet forsøger at se sig 
selv som udefra – men kan 
kun  fortolke sin omverden 

ud fra sine logikker 
Stort potentiale i at aktivere 

samfundets strukturelle 
følsomhed, dvs. gøre hensyn 
til liv og natur relevante for 

samfundets logikker 

Godgørenhed og filantropi 
er lappeløsninger;  

egentligt samfundsansvar  
hviler i en forståelse af 

samfundets strukturelle 
resonans, hvis hensyn til 

menneskerettigheder, 
klimaforandringer osv skal 

fange an 

Omvendt kan det løbe 
løbsk, når først når 

omverdenshensyn fanger 
an i de funktionelle 

logikker - skævvridning 
eller overreaktion.  

 CO2-neutrale 
grønne produkter, 

når markedet 
efterspørger det – 

men med 
omfattende 

administration 
 

ekstensive 
ressource-

krævende TBL-
rapporter 

politisk korrekt 
forskning ud fra 

medvind i medierne  i 
stedet for produktion 
af viden, der kan gøre 

en forskel 



Partnerskabssamfundet 
 – mellem samarbejde og autonomi 

- Mod integration … for innovation 
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Corporate Social Innovation 
 
→Imod fedme, diabetes mv 
→ For cacaobønders velfærd 
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partnerskaber, som ikke er det samme som 
gamle dages strategiske alliancer mellem 
ligesindede, for her er pointen netop, at det er 
mellem tidligere konfliktende perspektiver 
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 stigende sensitivitet for forskellige logikkers 
belastninger af hinanden, mest markant via 

bestikkelse, korruption, men også mere subtile 
belastninger 



Økonomi  
Jura  

Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 

Når de funktionelle logikker 
udvikler sig og stabiliserer 

deres grænser  
 

1)begynder de at belaste 
hinanden;  

legitimerende forestillinger 
mod 

 grænseoverskridelser 
(bestikkelse,  

korruption) styrkes 
 
 
 
 
 

2) Men mere markant:  
Jo mere specialerede og 

lukkede logikkerne bliver – 
jo mere bliver de afhængige 

af hinandens individuelle 
specialisering og lukkethed.  
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Partnerskabs-samfundet 
som megatrend avler et 

stort samarbejde på tværs 
af det etablerede samfunds 

forskellige perspektiver; 
skaber en meget stor 
gensidig sensitivitet i 

samfundet og dermed 
behov for legitimitet.  



Governance-samfundet 
 – CSR, politisering, politisen 

- Når alle og ingen styrer … 
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 statens opmuntring og initiativer til at øge 
virksomheders fornemmelse for samfundsansvar 
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 virksomheders selv- og samregulering som 
samfundsansvarlig 
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 virksomheders politiseren og politisering på både 
lokalt og globalt plan 



Økonomi  
Jura  

Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 

Multicentrisk 
(1. ordens) 

selvregulering 
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Fra den stivnede 
modernitets 

konflikt mellem 
multicentrisk 

selvregulering,  
hvor de 

uddifferentierede 
sfærer i voksende 

grad belaster 
hinanden 



Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 

Unicentrisk  
(1. ordens) 
fremmed-
regulering 
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Jura  
Økonomi  

- Og den unicentriske 
fremmedregulering 

via staten, som 
forgæves forsøger  at 

regulere de stadig 
stærkere 

samfundslogikker 
udefra 



Økonomi  
Jura  

Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 
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Stor tak til  
Karin Buhmann 

 Polykontekstuel 
(2. ordens ) 

samregulering 

- får vi en 
polycentrisk 

samregulering 
mellem et stort 

antal  autonome 
men gensidigt 

afhængige 
aktører, som 

interagerer ud fra 
en 

samfundsmæssig 
horisont.  

 
Samfundshorisonten 

internaliseres i det 
private erhvervsliv 

som CSR:  
Virksomheden 
politiseres – og 
virksomheden 

politiserer 
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Refleksion som 
styringsmekanisme: 

 
Samfundets aktører motiveres til 
en reflekterende tilgang til deres 

ansvar og rolle i samfundet 



Samfundsansvar som samregulering 

(Når den fungerer) mere effektiv, mere fleksibel, mere regulerende end den påtvungne fremmedregulering 

CSR er ikke frivilligt, men dels  indlejres kognitivt som måden man gør tingene på;  

dels motiveret af en lang række polykontekstuelle sanktionsmekanismer (svigtende opbakning i samfundet) 

CSR hverken er udtryk for et godt hjerte, for filantropi eller for socialisme eller bedre konkurrenceevne –  

men for fleksibel samregulering 

Presset på konventionel politik med samfundets accelerende diversitet og dynamik,  

og med globaliseringen fører gradvis til ny politiske samreguleringsformer,  

der aflaster det konventionelt politiske system og politiserer resten af samfundet 
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Governance 
-samfundet 
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Særinteresse 
Marked 

 Fællesinteresse 
Samfund 

Tidligere modsætninger som 
gensidige forudsætninger 

Se sig selv i socio-diversiteten,  
kan tage hensyn til de indbyrdes sammenhænge i samfundet,  

og alligevel forstå at bevare sin egen dynamik som samfundets økonomiske 
base –  

uden at falde i en af grøfterne, dvs hverken blive en semipolitisk institution, 
eller belaste demokratiet med økonomisk magt 



Beslutnings-samfundet 
 – offer, ansvar, transparens 

- Når alt kan tilbageføres til 
beslutninger, der er beslutninger 
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Stadig større  OBS på virksomheders 
beslutningspræmisser 
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Stadig  flere aktive forbrugere, som vil påvirke 
virksomhedens beslutninger 

Patientforeninger går fra alene at være omsorgs- og 
forskningsforeninger til aktivt at organisere patienter 

overfor beslutningstagere 
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den ene mediesag efter den anden om virksomheder,  
hvis beslutninger anfægtes,  

fordi de har konsekvenser selv langt ud hos en fjern underleverandør  
eller bruger 



De gode gamle dage 

“Indtil 1960’erne var fremskridtet ikke noget, man 
selv skabte.  

 

Det indfandt sig bare.  

 

En skønne dag var det der, skabt af store mænd 
eller opfindere, og så tænkte man ikke mere over 

det.” 

 

 
Harste, Modernitet & Organisation 
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Alt fra fertilitet til 
klimaforandringer 
tilskrives beslutninger og 
føres tilbage til 
samfundets 
beslutningsmaskiner, 
organisationer 

Hvor ansvaret før lå i 
fælles, givne normer 
uden for virksomheden, 
eller ligefrem i Gud eller 
skæbnen – så tilskrives 
ansvaret nu en 
beslutningstager: 
Beslutningspræmisser 
anfægtes løbende 

Når asymmetrien mellem 
dem, der træffer 
beslutningerne i 
samfundet, og dem, der 
berøres af beslutningen 
uden at have indflydelse 
på den,  opfattes som 
stadig større, så kræves der  

-ansvar af 
beslutningstageren 

-indsigt i beslutningen 
(transparens),  

-medindflydelse på 
beslutningsprocesserne 
(stakeholder engagement, 
NGO partnerskaber) 20110224 Susanne Holmström 72 

Nu stilles beslutninger konstant 
til ansvar for deres 

konsekvenser 



Beslutnings 
-samfundet 
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1. Træffer autonome 
beslutninger 
 

2. Reducere kontrol 
 

3. Styrke 
beslutningskompetencen 

1.  ved at inddrage dem, der 
potentielt påvirkes af 

beslutningen 
 

2. ved at afgive kontrol 
 

3. ved at dele den med 
omverdenen 

Tidligere modsætninger som 
gensidige forudsætninger: 

Reducere asymmetrien 
 

At reducere asymmetrien mellem beslutningstager og de, der rammes af 
beslutningens konsekvenser  

– med beslutningstagerens beslutningskompetence i behold 



Intermezzo 
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Fællesnævner for megatrends: 
offentlighed og dens platform, 
massemedia, bliver relevante 

for private virksomheder 



Megatrends gør det private til offentlige anliggender 

Tillids- 

samfundet 

•  Offentlighedens søgelys – medierne som tillidstjekker; lever 
virksomheden op til forventningerne? 

Ufølsomme  

samfund 

 

• Vækst og fremskridt problematiseres. Ikke nok for erhvervslivet at 
fungere som samfundets økonomiske base. Det bliver af almen 
interesse, hvordan pengene tjenes og hvad de videre konsekvenser er 
for miljø og mennesker.  

Partner-
skabs-

samfundet 

• Normbrud (bestikkelse, korruption), som belaster samfundets basale 
struktur, vil være af almen interesse 
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Megatrends gør det private til offentlige anliggender 

Governance 
samfundet 

• Når virksomheden politiserer og politiseres, bliver den relevant for det 
politiske systems legitimerende reference, offentlighed: 

•  Tager virksomheder tager magt på demokratiets bekostning; overholdes de 
mere eller mindre frivillige former for sam- regulering? 

Beslutnings-
samfundet 

• Beslutningens konsekvenser stadig mere af offentlig interesse – den store 
interconnectedness i samfundet, det potentielle offer-perspektivs frygt 
breder sig via medier til den offentlige mening; men ofte via følelser og 
sensation og uden den store offentlige debat.  

• Asymmetrien mellem beslutningstager og offer kan hurtigt tippe, når det 
potentielle offerperspektiv organiserer sig og selv bliver en 
beslutningsmagt, som gør virksomheder til ofre via samspil med medierne. 

Glokal-
samfundet 

• Må kunne forholde sig til forskellige forestillinger om legitimitet samtidig i 
det globaliserede offentlige rum, hvor respons til lokale offentligheder ikke 
længere kan holdes lokalt afgrænset – en voksende tendens med 
udbredelsen af sociale medier.   
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Er offentligheden overbelastet? Hyper-
irritation, reduktion til følelser? 

 
Er medierne overbelastede? 

Enkeltsager i stedet for at afdække 
kompleksiteten?  
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Global offentlighed for brud på 
legitimitet på tværs af landegrænser?  

 
Offentlighed og udbredelsesmedier en 

ganske særlig rolle, hvor vi ikke har 
transnational lovgivning og kontrol – 
og hvor forskellige værdier spilles ud 

mod hinanden.  
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Det glokale samfund 
 – mellem fundamentalt forskellige 

legitimerende forestillinger – og 
forestillinger om universelle 
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Mellem konfliktende forestillinger om legitimitet 

Tomme, impotente konflikter,  

når andre kulturer vurderes blindt ud fra et modernistisk 
velfærdsperspektiv forankret i det funktionsdifferentiede samfund 

Forskellige former for samfundskoordinering sætter forskellige præmisser 
for legitimitet:  

CSR som uproblematiseret ideal overalt skaber uklare konflikter 

tidligere passive konflikter mellem legitimerende forestillinger aktiveres, 
efterhånden som globaliseringen øger den gensidige afhængighed og 

sensitivitet mellem tidligere adskilte samfundsmæssige og kulturelle former 
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Metarefleksion 
At se sin kultur som udefra 
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Kultur 
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Fremmed 
kultur 

Kultur 

Kultur 

Kultur 

Kultur 

Kultur 

Kultur 

Kultur 

Kultur 

Det vil for danske 
virksomheder sige,  
at man forstår sig 

selv som 
fundamentalt 
rundet af en 

nordisk kontekst 
 

 – men samtidig 
kan se, at det kun 

er en kultur blandt 
mange, og er i 

stand til at tage 
hensyn til 

anderledes lokale 
kontekster, hvor 
virksomheden 

opererer. 
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Generiske forskelle:  
Vi kan groft skelne mellem 

forskellige måder, en samfundstype 
koordineres på  

– og fundamentalt forskellige 
samfunds-typer. 

 
Det giver et ganske specifikt 
mønster i de legitimerende 

forestillinger, som bærer forholdet 
mellem virksomhed og samfund. 



Funktionel 
differentiering 
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Stratifikatorisk  

differentiering 

Økonomi  
Ret  

Politik  

Viden- 
skab 

Masse- 
media 

Ud- 
dannelse Sund- 

hed 

Kunst  

Religion 

m.fl. 

Individualisme, pluralisme, 
polycentrisk, 

normers rationalitet kommunikativ 

Kollektivisme, hierarki,  
normers rationalitet given 
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En reflekterende ledelsespraksis, som 
omfatter erkendelsen af kontingens, 
en pluralistisk legitimerende 
omverden, og en proaktiv holdning til 
politiske problemer, vil være illegitim.  
 
- Andre syn på menneskerettigheder 

ud fra kultur, religion 
 

- Anden prioritering af miljøhensyn og 
pesticider, hvis man er ved at dø af 
sult 

Liberal markedsøkonomi: CSR som 
filantropi, reparerer 
velfærdssamfundet 
 
Forhandlingsøkonomi:  ‘Multi-
stakeholder-engagement’ og 
politisering af virksomheden 
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fokusfelt for min forskning 
nu : 

Forskellige samfundsformers 
og kulturers betydning for 

de legitimerende 
forestillinger, der bærer 

forholdet mellem 
virksomhed og samfund 



Øjebliksbillede 
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• Tilsyneladende ro – men en hyper-irriteret tilstand med stor kompleksitet, 
hvor vi kun kradser i overfladen  

 
• Reduktioner af komplekse flerdobbelte beslutningsprocesser – holistisk 
paradigmes integrerede approach kæmper med økonomiske systems letargi 

og en retur til 1. ordens iagttagelser i socio-økonomisk paradigmes noget-
for-noget byttementalitet 

 
• Den komplekse offentlige samtale reduceres til spin og krisekommunikation 

 
• Governance til public affairs 

 
• Ikke-modernistiske værdisæt slås i voksende grad med vores legitimerende 

forestillinger 
 

• Hvad bliver næste store legitimitetskrise på samfundsplan, næste 
transformation i de legitimerende forestillinger? 


