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I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den 

systemiske teoris grundbegreber. Domæneteorien forsøger at inddele menneskets 

erkendelse og handlinger i tre forskellige områder: Produktionens domæne, refleksionens 

domæne og etikkens domæne. Konsulenter og ledere kan bruge domæneteorien til at 

forstå komplekse organisatoriske sammenhænge1. Den systemiske teori giver ligeledes 

bud på hvordan man kan forstå, men også handle og hjælpe mennesker til udvikling i 

komplekse organisatoriske sammenhænge.  

Domæner 

Indenfor den systemiske teori opereres der med en ide om, at verden kan inddeles i tre 

domæner. De tre domæne har følgende navne: Produktionens domæne, refleksionens 

domæne og etikkens domæne (Haslebo og Nielsen). Et domæne skal forstås som en 

ramme for en given situation - en professionel kontekst. Teorien om domænerne er lavet 

for at gøre verden nemmere at håndtere for konsulenter og andre professionelle. Et 

domæne kan derfor betragtes som en kontekst-markør, og en måde hvorpå vi kan inddele 

de ting, vi gør sammen. Det er en måde at overskue og inddele handlinger og tanker, og 

de tre domæner kan derved bruges som et analyseredskab til at lette konsulentens 

forståelse af organisationen og interventioner. De tre domæner forklares herunder: 

 

1. Produktionens domæne 

I produktionens domæne findes der ”objektive” sandheder. Det er det domæne, der 

dækker de kendsgerninger, der er funderet på konventioner, der er bred accept af og 

enighed om. Produktionens domæne dækker det, vi gør sammen, og som der er 

veludviklede metoder til. Det er spørgsmål, som man kan svare ja eller nej til. Det 

                                                 
1
 Tankerne bag domæneteorien er udviklet af den chilenske biolog Humberto Maturana, og hans tanker er 

videreudviklet af de engelske systemikere Lang, Little og Cronen.  
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gælder f.eks. mange juridiske sammenhænge, medicinske kendsgerninger, fysiske love 

mv.   

 

Produktionens domæne er kendetegnet ved at inddele begivenheder i årsags- og 

virknings-sammenhænge, hvor alle begivenheder anskues at have en årsag og en 

virkning. Dette hænger sammen med den lineære forståelsesform, som vi vil beskrive 

senere.  

 

Som konsulent vil man ofte opleve, at en kunde anskuer en problemstilling ud fra 

produktionens domæne, og derfor ønsker, at konsulenten giver entydige svar - et ja 

eller nej – eller simple løsninger – the quick fix. I de tilfælde vil det være konsulentens 

opgave, at udvide kundens synsfelt, således at kunden kan indse, at det ikke er alle 

problemstillinger, der kan besvares med et ja, et nej eller en simpel løsning. Det er 

ikke alle problemstillinger, der tilhører produktionens domæne. Konsulenten kan faktisk 

forværre organisationens problematikker ved at give et entydigt svar, og have en 

skråsikker holdning til komplekse problemer. 

 

2. Refleksionens domæne 

I refleksionens domæne ses alle fænomener som subjektive. Det vil sige, at der ikke 

eksisterer entydige sandheder om de begivenheder og fænomener, der tilhører 

refleksionens domæne. Det gælder derfor alle de områder, hvor det ikke er muligt at 

afgøre, hvem der ret i en given opfattelse. I alle sammenhænge hvor mennesker skal 

give deres bud på hvordan en situation blev oplevet, vil der være forskellige opfattelser 

af situationen. Man kan ikke sige, at der er én part, der har ret, og en anden der har u-

ret. I refleksionens domæne arbejdes der derfor ud fra et multivers i stedet for ét 

univers. Der er ikke én gyldig udlægning af et givet problem, og der er ikke én 

sandhed. Der er mange forståelser af verden, og der er derfor mange sandheder.   

 

Refleksionens domæne er kendetegnet ved det social konstruktionistiske syn på 

verden.  
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3. Etikkens domæne 

Etikkens domæne vedrører det personlige etiske område. Det er indenfor dette 

domæne, der træffes grundlæggende personlige valg. Hvis man som konsulent ikke 

har afklaret en kontekst for intervention godt nok, kan der opstå problemer, der 

vedrører etikkens domæne. Jeg vil give et kort eksempel på dette. En ledelse ønsker at 

udarbejde visioner for arbejdspladsen og kontakter en konsulent til at hjælpe med 

processen. Ledelsen gør det dog klart, at de ønsker nogle ganske specifikke værdier 

for organisationen, men at de samtidig ønsker, at medarbejderne skal inddrages i 

processen. Konsulenten kan derved komme i vanskeligheder, hvis medarbejdernes 

visioner er anderledes, end de ønsker ledelsen havde til visionerne. Ledelsen ønsker en 

form for pseudo-inddragelse af medarbejderne. De vil gerne inddrage medarbejderne, 

så de får ejerskab for visionen og ideerne, men de ønsker reelt ikke medarbejdernes 

bidrag til visionerne. Det vil derfor være umuligt for konsulenten at løse opgaven, som 

den blev stillet.  

 

Her bør konsulentens overvejelser om opgaven tage afsæt i etikkens domæne. Det vil 

derved blive tydeligt, at visionerne for organisationen allerede er formuleret, og at 

opgaven med at informere medarbejderne om dem hører til produktionens domæne. 

Ledelsen ønsker imidlertid, at opgaven skal finde sted i refleksionens domæne. Men 

hvis ledelsen har defineret hvilke visioner, der er de rigtige på forhånd, er det ikke 

muligt at arbejde i refleksionens domæne, for så er alle udsagn ikke længere sande. I 

den konkrete visionsproces kan konsulenten derfor møde modstand fra alle 

involverede. Modstand kan være et tegn på, at der er uklarhed om domænerne.  

 

På den måde vil etikkens domæne ofte gøre opmærksom på sig selv. Enten på den 

måde, at konsulenten møder modstand, og er nødt til at stoppe op, og overveje hvad 

der egentligt er galt eller ved, at konsulenten ganske simpelt får en diffus oplevelse af, 

at der er noget galt.  

 

Den tidligere nævnte neutralitet gælder ikke indenfor dette domæne. Konsulenten er 

nødt til at vurdere, hvad der er rigtigt og forkert. I konkrete opgaver kan det betyde, at 
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man er nødt til at afstå fra at være konsulent på en opgave. Denne løsning er dog 

langt at foretrække frem for at deltage i en opgave, der reelt ikke kan løses på den 

måde de involverede deltagere ønsker det.  

 

Etikkens domæne er derved hævet over de øvrige domæner. Det er ofte i etikkens 

domæne man kan afgøre, i hvilket domæne en given opgave befinder sig, og om man 

overhovedet skal tage opgaven. 

 

Inddelingen i de tre domæner er naturligvis en konstruktion, idet kategoriseringer af 

verden altid er konstruktioner – domænerne eksisterer altså ikke som sådan. Det er blot 

en inddeling, der skal gøre det lettere for konsulenten at overskue en organisation og en 

arbejdsopgave.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er nogen af domænerne, der er bedre 

end andre. De har forskellig karakter, og er på den måde lige vigtige. Som konsulent bliver 

opgaven at afklare hvilket domæne en given situation tilhører. Dette kan være en måde at 

afklare konteksten på.  

 

Mange opgaver i organisationer handler om at hjælpe kunden til at erkende, at et problem 

ikke befinder sig inden for produktionens domæne, men i stedet indenfor refleksionens 

domæne. Kundens frustrationer kan være opstået, fordi kunden har forsøgt at finde 

simple løsninger på komplekse problemer.  

 

Langt de fleste opgaver for konsulenter, der arbejder med processer, hvor mennesker 

indgår, ligger indenfor refleksionens domæne. Den systemiske teori beskæftiger sig derfor 

primært med hvordan professionelle og klienter arbejder sammen indenfor refleksionens 

domæne. Vi vil derfor fortsætte denne artikel med at beskrive den systemiske teoris ideer 

og grundbegreber.  
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Den systemiske teoris grundbegreber  

Den systemiske teori har flere ophavsmænd. En af de væsentligste er Gregory Bateson. 

Hans teori påpegede, at det enkelte menneske ikke kan erkende verden objektivt. Alt hvad 

der observeres, er afhængigt af observatøren. Det enkelte menneskes oplevelse af verden 

ses som et resultat af de socialt samskabte verdener, som mennesket har konstrueret. 

Disse virkeligheder ses ikke som tro kopier af verden, men som forskellige konstruktioner 

af verden. Indenfor den systemiske teori bruger man begrebet multiversitet til at illustrere, 

at der findes ligeså mange virkeligheder - universer - som der findes mennesker.  

 

Indenfor psykologien er Batesons pointer senere blevet udviklet indenfor den systemiske 

teori til behandling af familier, til individuel terapi og til konsulentarbejde i organisationer. 

Først og fremmest blev den udviklet indenfor familiebehandling. En gruppe psykologer i 

Milano i Italien tog nemlig fat i Batesons tanker om systemer, og udviklede metoder til at 

behandle familier. De er senere blevet kaldt Milano-skolen. De udviklede tre 

grundprincipper for familiebehandling. Disse principper er også grundlaget for systemisk 

konsultation i organisationer. I resten af kapitlet vil jeg derfor beskrive den systemiske 

teoris tilgang til konsultation i organisationer.  

 

1. Hypotesedannelse 

Når man som konsulent arbejder i en organisation, og får viden om organisationen, 

danner man sig nogle hypoteser om organisationen og dens problemer. Hypoteserne 

er konsulentens vigtigste arbejdsredskab. Ifølge social konstruktionismen er disse 

hypoteser konsulentens konstruktion af organisationen og ikke udtryk for en sandhed 

om organisationen. Hypoteserne er ikke sandheder, som kunden skal erkende. 

Hypoteserne skal derfor netop betragtes som hypoteser, der skal afprøves i praksis. 

Hypoteser er derfor hverken sande eller falske. De er blot en del af konsulentens 

arbejdsproces.  

 

Systemiske teoretikere arbejder med hypoteser om problemets karakter. Som følge af 

den social konstruktionistiske multivers-tanke, er konsulentens forståelse af systemet 

blot én tolkning blandt mange mulige og ikke nødvendigvis den bedste. 
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Konsulentens opgave bliver derved at bruge sine egne hypoteser til at afprøve om 

disse hypoteser skaber mening for organisationen, og gør organisationen og dets 

medlemmer i stand til at se nye vinkler på problematikkerne. Når konsulenten skal 

afprøve sine hypoteser i organisationen skal det gøres ud fra en cirkulær forståelse. 

Den cirkulære forståelsesform beskrives herunder. 

 

2. Cirkularitet 

I den systemiske teori arbejdes der med to forståelsesformer: Den lineære 

forståelsesform og den cirkulære forståelsesform.  

 

Lineær tænkning er kendetegnet ved, at begivenheder forstås som afhængige af 

hinanden. Lineær tænkning handler om at finde årsager til handlinger. Det handler om 

at finde årsager til hvorfor mennesker handler, som de gør. Det vil sige, hvis en 

medarbejder i en gruppe føler, at de øvrige medarbejdere er afvisende overfor 

vedkommende, kan medarbejderen skabe en lineær sammenhæng, der ser ud som 

følger: ”Jeg føler mig ikke velkommen fordi mine kollegaer er afvisende”. Ifølge den 

social konstruktionistiske teori finder alle mennesker sådanne sammenhænge – alle 

mennesker skaber deres egne historier og deres egne forklaringer på, hvorfor verden 

ser ud, som den gør. Dette er der ikke noget problem i. Der kan imidlertid opstå 

problemer, når to parter anskuer den samme situation på forskellige måder, og ikke 

anerkender, at begge forklaringer er lige rigtige. 

 

Det vil derfor være nødvendigt at se sådanne situationer ud fra den cirkulære 

forståelsesform. Ifølge den cirkulære forståelsesform hænger alle hændelser og 

begivenheder sammen med de øvrige hændelser, der findes i og omkring systemet. 

Lidt populært kan det siges, at alting hænger sammen med alting. Det kan lyde lydt 

kryptisk, men i den cirkulære tænkning er det nødvendigt at se alle handlinger i den 

sammenhæng og den kontekst, de udspiller sig i. 
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For at illustrere begge forståelsesformer vil jeg bruge et eksempel. Jeg vil bruge et 

eksempel, hvor der er problemer i en medarbejdergruppe. Der kan opstå problemer, 

når medarbejdere befinder sig i positioner, hvor de har forskellige forklaringer på 

sammen situation, og ikke kan forstå hinanden. Det kan for eksempel ske, at en 

kollega ikke føler sig velkommen i en medarbejdergruppe, mens resten af gruppen 

føler, at kollegaen ikke viser interesse for at være en del af fællesskabet. 

Medarbejderne har derved forskellige opfattelser af den samme situation, og man kan 

ikke afgøre hvem, der ”har ret”. Indenfor en lineær forståelsesramme må man derfor 

opgive at finde ud af hvem der har ret, og konkludere, at medarbejderne blot ikke kan 

eller vil forstå hinanden. Denne situation kan derfor ende med et dårligt arbejdsmiljø, 

en opsigelse eller en fyreseddel. Det er imidlertid muligt, at situationen kan ses på en 

måde, der giver nogle muligheder for at ændre situationen. Situationen kan ses ud fra 

den cirkulære forståelsesform, hvor alle begivenheder hænger sammen med hinanden. 

Dette kommer til at se således ud: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Når begivenhederne kædes sammen på denne måde ses det, at der er tale om et 

uhensigtsmæssigt mønster, der forstærker konflikten mellem parterne. Hvis parterne 

selv havde kunnet se denne sammenhæng, havde der formentligt ikke været 

problemer med at løse konflikten. Grunden til, at der ofte findes konflikter som den 

ovenstående, er at hændelsesforløbene forklares udfra den enkeltes lineæres ståsted. 

Dette kaldes, at den enkelte punktuerer begivenheden. For at illustrere dette med 

ovenstående model, har jeg markeret hvordan et hændelsesforløb punktueres af en af 

Medarbejderen 

føler sig ikke 

velkommen og tier 

Kollegaerne 

henvender sig ikke 

Medarbejderen tier 

Kollegaerne synes 

medarbejderen er 

snobbet  
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systemets aktører og derved gøres lineært. Det samme hændelsesforløb kan derved 

skitseres således fra den enkeltes synspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den sorte kasse indrammer hvad én af konfliktens parter ser som årsag og virkning i 

konflikten. Dette er den klassiske forståelse af, at ’det var de andre der startede’. 

Problemerne opstår, når den anden part i konflikten ikke accepterer denne udlægning 

af problematikken. Det kan være, at en anden part i sagen ser problematikken, som 

jeg har illustreret det herunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejderne vil ofte ’holde fast’ i deres udlægning af situationen og argumentere 

hvorfor de ser situationen, som de gør. De kommer derved til at barrikadere sig i deres 
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egen position uden mulighed for at kunne se det samlede billede. Dette gør, at det 

bliver umuligt at finde en løsning på problemet. Som konsulent er det derfor 

afgørende, at medarbejderne bliver opmærksomme på, at problematikken kan 

forstærke sig selv, og at der ikke er nogen entydig årsag til problemet. Den lineære 

punktuering af situationen kan sådan set være rigtig nok, men vil altid kun være en del 

af en større sammenhæng. 

 

Herunder har jeg opsummeret, hvad der kendetegner de to forståelsesformer: 

 

Lineær forståelse Cirkulær forståelse 

Tænkning i årsag og virkning Vi er dele af et mønster og er derved både årsag 

og virkning.  

Forståelse af systemer er at finde årsager Forståelse er at finde sig selv i mønstret 

Skyld Ansvar 

Egne handlinger er nødvendige reaktioner  Egne handlinger er personlige valg 

Andre skal ændre sig først Jeg kan ændre mig 

Konklusion 

Beslutning 

Fastlåsning 

Forandring 

 

3. Princippet om upartiskhed 

Begrebet upartiskhed skal ses i sammenhæng med den cirkulære forståelse. For ifølge 

den cirkulære forståelse, er alt dele af større mønstre – ingen kan indtage en 

observerende rolle i forhold til et system og ’stille sig udenfor systemet’. Konsulenten 

er derved også selv en del af systemet, og kan selv have svært ved at se de cirkulære 

mønstre og sammenhænge. Og selvom konsulenten ser nogle cirkulære 

sammenhænge skal disse ses som konsulentens hypoteser. Det er derfor nødvendigt 

for konsulenten at forsøge at forholde sig upartisk til alle mennesker i organisationen, 

for at kunne analysere organisationen. I praksis vil dette sige, at konsulenten konstant 

skal være aktivt nysgerrig, for at kunne se nye sammenhænge. Upartiskheden skal ses 

som en fordomsfri holdning hos konsulenten, der sætter vedkommende i stand til 

konstant at kunne konstruere nye hypoteser.  
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I den systemiske tradition er evnen til at bevare upartiskheden og nysgerrigheden 

derfor afgørende for konsulentens succes. Efter en konsultation skal kunden føle sig 

sikker på hvad det er konsulenten vil, men være usikker på hvem konsulenten "holder 

med". Dette princip gør det muligt for konsulenten at skabe hypoteser, der er  

uafhængige af enkeltpersoners interesser. 

 

Der arbejdes ikke med globale sandheder, men derimod med lokale konstruerede 

sandheder. Der er altså tale om en teori, hvor de forskellige konstruerede virkeligheder 

anses som lige gyldige. I forbindelse med disse socialt konstruerede verdener fokuserer 

den systemiske teori på sprogets rolle, og på hvordan mening konstrueres og forandres 

via dialog. Der fokuseres på hvordan det enkelte menneske opfatter en given situation, og 

hvordan denne opfattelse er afhængig af individets perspektiv. Perspektivet er afgørende 

for hvordan mennesket tilskriver mening til en given situation. Indenfor den lineære 

forståelsesform kaldes denne tilskrivelse af mening for en punktuering. Når det enkelte 

menneske handler, er det ud fra dette menneskes forståelse af de individuelt og socialt 

konstruerede muligheder.  

 

Når man som konsulent ønsker at ændre nogle sammenhænge i en organisation gælder 

nogle ganske bestemte forhold. Som konsulent kan man danne nogle hypoteser om en 

organisation, men man kan ikke vide om disse hypoteser giver mening for organisationens 

medarbejdere. Så hvis man forsøger at ændre noget i organisationen, ved man ikke 

hvordan hypotesen bliver modtaget. Man må derfor konkludere, at som konsulent kan 

man kun forstyrre et system, eftersom der foregår en individuel konstruktion af mening 

hos det enkelte menneske. Man kan påvirke en organisation, men man kan ikke vide 

hvordan påvirkningen bliver opfattet. Som ydre påvirker må man afpasse sin forstyrrelse, 

således at budskabet bliver meningsfyldt for modtageren. Lykkes det kan modtageren 

acceptere forstyrrelsen, og der er mulighed for en forandring – men der er ikke nogen 

garanti for at dette sker. Denne kobling hvor afsender og modtager skaber mening 

sammen kaldes en strukturel kobling.  
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Dannelsen af strukturelle koblinger mellem mennesker er afgørende for enhver forandring. 

Hvis der ikke skabes strukturelle koblinger vil det ikke være muligt at skabe passende 

forstyrrelser hos modtageren - der skabes derved ingen forskelle hos modtageren – der 

skabes ingen forandring - det er ikke muligt at hjælpe modtageren.  
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