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Dagens tillfälle: 
- Intoduktion till system och systemtänkande
- Dansa med system!
- Vikten av att arbeta med mentala modeller och 

tankesätt
- Causal Loop Diagrams (CLD) som ett verktyg att 

skapa system-modeller
- Sätt att ingripa i ett system för att skapa förändring



Ofta behöver vi redskap för att 
orientera oss och organisera oss i 
komplexa förändringsprocesser..

Presentatör
Presentationsanteckningar
Inte bara en fråga om vad vi ska göra – utan också hur vi kommer fram till vad som är bäst att göra och vilka grundläggande visioner och antaganden om ett gott eller hållbart samhälle som dessa bygger på.



Vad är ett system (och vad är inte ett system)?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ge några exempel!Your bodyYour carYour officeYour departmentYour planet



Ett system är…

• … “en samling av element 
sammankopplade genom flöden av
energi, material och information som
tillsammans bildar en
sammanhängande helhet.“

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett system är en samling avbeståndsdelar som är sammankoppladeså att de bildar en ordnad helhet. Ennyckelinsikt från systemtänkande är attdet är systemets struktur, dvs.relationerna mellan delarna, som äravgörande för systemets egenskaper ochbeteende. Systemets beteende kan därförinte endast förklaras genom att förstå deenskilda delarna i systemet. Därför läggersystemtänkande fokus på helheten,strukturen och relationerna mellan deolika delarna av ett problemområde.Syftet är både att få en bättre förståelseav världen och att kunna förändra den påmer effektiva och strategiska sätt. Dennaguide ger en översikt över några verktygför att göra detta.Alla system definieras av sina systemgränseroch olika sätt att avgränsasystemet leder ofta till väldigtolika resultat och slutsatser.Det är därför viktigt attdefiniera vad ska inkluderasi systemet och vad som utesluts.Alla system innehållerockså subsystem, och är i sin turen del av större system.



Var går gränsen?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alla system definieras av sina systemgränseroch olika sätt att avgränsasystemet leder ofta till väldigtolika resultat och slutsatser.Det är därför viktigt attdefiniera vad ska inkluderasi systemet och vad som utesluts.Alla system innehållerockså subsystem, och är i sin turen del av större system.





Presentatör
Presentationsanteckningar
Systemtänkande vs att stirra sig blind på enskilda händelser. 



Varför är systemtänkande användbart?

Vad är eventuella fallgropar/risker med 
systemtänkande?

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att få insikter och förståelse:  Genom att förstå ett system kan man förstå vad som händer I systemet och varförFör att förstå förändring: Genom att förstå vad I systemet man kan förändra kan man påverka vad systemet levererarFör att hitta lösningar Solving problems almost always involves changing systems.Vårt tänkande och sätt att analysera och lösaproblem bygger på att vi har skapat oss olikamentala modeller av verkligheten. Dessa är enuppsättning antaganden om hur världenfungerar, och vilka samband, relationer ochstrukturer som leder till ett visst utfall. Genomatt formalisera våra mentala modeller (t.ex. i ensystemkarta) kan de delas med andra, diskuterasoch förbättras. Detta kan leda till en bättreförståelse av systemet som helhet.





“We can’t control 
systems or figure 
them out. But we 
can dance with 
them!”

Donella Meadows//Dancing With 
Systems



1. Get the beat.
2. Listen to the wisdom of the system.
3. Expose your mental models to the 
open air.
4. Stay humble. Stay a learner.
5. Honor and protect information.
6. Locate responsibility in the system.
7. Make feedback policies for feedback 
systems.
8. Pay attention to what is important, 
not just what is quantifiable.
9. Go for the good of the whole.
10. Expand time horizons.
11. Expand thought horizons.
12. Expand the boundary of caring.
13. Celebrate complexity.
14. Hold fast to the goal of goodness.
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Övning #1
Ta fram papper och penna. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommer att visa tre ord i ganska snabb följd. Vill att ni ska skriva ner det första ord som ni tänker på när ni ser ordet. 



Färg

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommer att visa tre ord i ganska snabb följd. Vill att ni ska skriva ner det första ord som ni tänker på när ni ser ordet. 



Möbel

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommer att visa tre ord i ganska snabb följd. Vill att ni ska skriva ner det första ord som ni tänker på när ni ser ordet. 



Blomma

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommer att visa tre ord i ganska snabb följd. Vill att ni ska skriva ner det första ord som ni tänker på när ni ser ordet. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Debrief:I västvärlden vi vill gärna vara unika, men vi har stark socialiseringsprocess. Tänker förvånansvärt lika. När vi oreflekterat fortsätter tänka på linkande sätt blir våra hjärnor anpassade efter det – hard wired att tänka på ett särskilt sätt. Habits of thoughtHur kan vi upptäcka när vi är på ”autopilot”?Hur kan vi uppmuntra diversitet, och diversa perspektiv, så att vi kan testa och utveckla våra mentala modeller? Vara nyfiken på hur andra tänker. Greta Thunberg – Autism är en gåva. I denna mening att tänka annorlunda. 



Övning #2



Slummer
Dröm
Säng
Tyst

Tupplur

Kudde
Natt
Filt

Pyjamas
Snooze

Presentatör
Presentationsanteckningar
Titta på ordlistan.



Skriv ner så många av orden som du minns



Hur många har skrivit orden ”sömn” eller 
”sova”?



Slummer
Dröm
Säng
Tyst

Tupplur

Kudde
Natt
Filt

Pyjamas
Snooze

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad hände?Hur man vi utvecka vårt tänkande så att vi äger våra egna tankar? Så att de inte bara dyker upp?Hur kan vi i relaltid göra oss själva medvetna om de associationer vi gör, och bedöma om de är lämpliga?



1. Get the beat.
2. Listen to the wisdom of the system.
3. Expose your mental models to the 
open air.
4. Stay humble. Stay a learner.
5. Honor and protect information.
6. Locate responsibility in the system.
7. Make feedback policies for feedback 
systems.
8. Pay attention to what is important, 
not just what is quantifiable.
9. Go for the good of the whole.
10. Expand time horizons.
11. Expand thought horizons.
12. Expand the boundary of caring.
13. Celebrate complexity.
14. Hold fast to the goal of goodness.



Att illustrera system och analytiskt förhålla sig 
till dem

Presentatör
Presentationsanteckningar
Causal loop diagram



Causal loop diagram (CLD)

• Ett sätt att berätta ”storyn” av ett problem eller lösning i visuellt 
format

• Syftet att fånga relationer mellan olika variabler

Presentatör
Presentationsanteckningar
En systemkarta (causal-loop diagram) kansnabbt ge en överblick över vilka nyckelkomponenteroch -samband som ingår isystemet. I ett första skede handlar det oftaom att få ner den »mentala modellen« på ettpapper så att den kan delas, diskuteras ochförbättras (postits och ett stort blädderblockspapperär bra för att komma igång).För att få en så bra förståelse av systemet sommöjligt, är det bra om människor med mångaolika bakgrunder och kompetenser deltar iskapandet av systemkartan.



4 nyckelkomponenter

1) Variabler (substantiv)
2) Länkar mellan variabler (relationer/”verb”)
3) Länkens tecken (som visar hur relationen ser ut mellan variabler)
4) Loopar, med tecken (som avslöjar systemdynamik)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Genom att fokusera på systemdynamiken kommer vi bort ifrån att stirra oss blinda på händelser eller variabler. 



(Lannon (2018))



Att göra ett CLD

1) Idenfitiera variabler och namnge dem (vilka variabler är viktiga för just 
detta problem/denna fråga)

2) Länka samman variabler (vilken variabel påverkar en annan? Hur? 
I. Om variablerna rör sig åt samma håll är kopplingen förstärkande - markera med 

ett plus (+), om variablerna rör sig i motsatt riktning är kopplingen balanserande –
markera med ett minus (-)

3) Identifiera loopar i systemet och markera dem som balanserande och 
förstärkande. (förstärkande loopar är de loopar som har förstärkande 
länkar (+) eller där två balanserande länkar tar ut barandra ( - -) och 
balanserande loopar är sådana där + och – balanserar ut varandra. 

4) Skapa en berättelse om systemets dynamik genom att berätta hur det 
styrs av looparna ni identifierat



Övning #3 

Rita ett causal loop diagram som förklarar relationen mellan följande 
variabler – antalet: 

Invånare i en stad
Födslar 
Dödsfall
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Några viktiga CLD-tekniker

Förstärkande (+) och                                     balanserande (-) kopplingar

Loop (förstärkande eller                                   balanserande)

A B A B+ -

A B A B

+ +

+

A B

-

- -

A B



Om loopar:

• Förstärkande loopar skapar instabilitet (inget kan växa eller krympa 
för alltid)

• Förstärkande loopar kan leda till snabba förändringar, men kan också 
vara långsamma skeenden som är svåra att identifiera

• Balanserande loopar för systemet mot status quo
• Men också balanserande loopar kan sättas ur spel 



Att förändra ett system - hävstångspunkter

En hävstångspunkt är en plats i ett system där en lösning kan 
introduceras. 

Det är en svag/liten hävstångspunkt om en liten förändring leder till 
liten förändring i systemets dynamik.

Det är en stark/stor hävstångspunkt om en liten förändring leder till 
stor förändring i systemets dynamik



Exempel på hävstångspunkter i ett system (ett urval)

• Konstanter, parametrar, siffror (som skatter, 
standarder, bidrag)

• Balanserande feedback-loopar – styrkan i feedback 
jämfört med den effekt de korrigerar

• Förstärkande feedback-loopar

• Informationsflöden – strukturer kring vem som har 
tillgång till information

• Systemets regler (straff, begränsningar, incitament)

• Självorganisering – förmåga att lägga till, ändra och 
utveckla systemets struktur och regler

• Systemets mål
• Paradigm – sättet att tänka som systemet utgår 

ifrån

(Meadows: 1977-1999) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Exempel fotbollsmatch.



(Angheliou 2018, adapted from Meadows 1977)



Dagens tillfälle: 
- Intoduktion till system och systemtänkande

- Dansa med system!
- Vikten av att arbeta med mentala modeller och 

tankesätt
- CLD som ett verktyg att skapa system-modeller

- Sätt att ingripa i ett system för att skapa förändring

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syfte med pyramiden: - lärdom i sig att gå igenom denna typ av designprocess, faktiskt används- samarbeta, göra något konkret, sätta igång kreativitet förhoppningsvis- återkoppla till moment i workshopen senare i kursen- systemtänkande- systemguide- förenkling alltid problematiskt, men också väldigt användbart- reflektion kring grupparbete? Syliggöra detta?
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