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beskæftiget sig med kommunikation som ét aspekt blandt andre, men denne bog går mere radikalt til værks.
Udgangspunktet er, at organisationer kun er kommunikation.Inspirationen til bogens artikler er hentet hos den

tyske sociolog Niklas Luhmann, hvis rige og ambitiøse teori om sociale systemer vinder stadigt større
udbredelse. Analyserne er empirisk orienterede, men har samtidig et tydeligt teoretisk afsæt. Ud over at
præsentere og diskutere centrale dele af det systemteoretiske organisationsbegreb afprøver artiklerne dets
produktivitet i konkrete studier. Ledelse, beslutningstagning og reorganisering er bare nogle af de temaer,
som bliver behandlet.Luhmanns systemteori giver mulighed for at tænke på tværs af traditionelle skel og

tilbyder et frugtbart perspektiv på de forskellige organisationsformer, som i disse år skyder op i det private og
offentlige. Organisationsformer der indeholder elementer fra både staten, markedet og den frivillige
sektor.Bogen henvender sig til studerende, forskere og alle andre, der beskæftiger sig med private og

offentlige organisationer i et kommunikationsteoretisk perspektiv.
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