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Systemtänkandets grunder 
En kort beskrivning av systemtänkande i sin enklaste form 

 
Begreppet systemtänkande börjar användas allt mer. Men vad är det för något egentligen? Hur kan 
jag tänka i system? Juni månads Tankar om styrning ger en kort och övergripande introduktion till 
systemtänkandets grunder. En beskrivning där vi tar oss friheten att förenkla för att visa att det inte 
behöver vara svårt.  

Systemtänkandet erbjuder nya perspektiv som gör det möjligt att se nya eller bättre sätt att bidra 
med nytta till en lägre kostnad. Har du råd att inte tänka i system? 
 

Ett system har tre väsentliga ingredienser 

En enkel definition av ett system lyder: Delar som samverkar mot ett gemensamt syfte. Det är allt, 
men det säger väldigt mycket. Vi måste ha delar, som kan ses som människor, avdelningar eller 
motsvarande. Delarna behöver arbeta tillsammans, annars finns inget system utan endast en samling 
delar. Och slutligen måste delarna arbeta mot ett gemensamt syfte, annars kan inte samarbete 
uppstå. Det är det gemensamma syftet som skapar förutsättningar för samarbete och som binder 
ihop delarna. 

 

Alla ingredienser måste finnas på plats samtidigt för att det ska kunna finnas ett system. Detta är helt 
avgörande eftersom det ger en tydlig vägledning till hur väl fungerande system kan skapas. 

Traditionell styrning har ett starkt fokus på att försöka optimera delarna. Varje individ ska prestera 
maximalt och varje avdelning ska ”leverera” ett gott resultat. Varje del belönas eller bestraffas 
utifrån sin egen prestation. Det bakomliggande antagandet är att om varje del fungerar optimalt 
kommer helheten att automatiskt bli bra. Flera bra saker som aggregeras antas bli en stor bra sak. 

Men det är här systemtänkandet avviker från det traditionella tänkandet. Det traditionella tänkandet 
utgår från linjära orsakssamband och att helheter enkelt kan delas upp i mindre delar (vilket skiljer 
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komplexitet från komplicerat, men det är ett ämne för en annan artikel). Systemtänkande handlar 
om helheten, inte om delarna. 

 

Redan syns två enkla sätt att öka effektiviteten 

Den enkla definitionen av system visar tydligt att det inte hjälper om delarna är toppresterande om 
inte samarbetet fungerar eller om inte alla arbetar mot samma syfte. Två enkla sätt att väsentligt öka 
effektiviteten i en organisation är därför att underlätta interaktion och att se till att alla arbetar mot 
samma syfte. 

Interaktion, samverkan, samarbete, dialog eller vad man nu vill kalla det behöver ske smidigt och 
utan onödiga hinder. Det finns behov av både formell och informell samverkan. Den formella sker 
genom olika typer av forum och liknande och den informella sker spontant. Den informella är 
förmodligen viktigast och då handlar det helt enkelt om att tillåta och möjliggöra fria kontakter inom 
och mellan organisationer. Detta ska inte organiseras utan det handlar om att ta bort hinder för 
spontana kontakter. Formell samverkan behöver organiseras men bör inte överarbetas. Det handlar 
inte om att styra på och följa upp antal samverkansaktiviteter. Då har man gjort samverkan till delar i 
stället för verklig interaktion. Det handlar om att skapa arenor och uppmuntra samarbete. 

Många problem i organisationer beror på att de olika delarna i praktiken arbetar mot olika syften. 
Det finns ofta de facto-syften som avviker från det egentliga syftet. De facto-syften kan vara antal 
pinnar eller att hålla budget. Något som är viktigt men som handlar om krav på verksamheten, inte 
om syftet med den. Det är helt nödvändigt att alla delar i en organisation förstår och arbetar mot ett 
och samma syfte. Har man egna syften för sina delar behöver dessa tydligt haka i och utgå från det 
övergripande syftet. 

 

Ett system har inga gränser 

När vi talar om organisationer och verksamheter som system handlar det om öppna system. Alla har 
kontakter eller interaktioner med omvärlden på olika sätt. Man har kontakter med kunder, 
leverantörer, uppdragsgivare, samarbetspartners och andra intressenter. Detta är också delar som 
samverkar mot delvis överlappande syften. Alltså finns system i system i system… 

Alla avgränsningar av systemet som alltid måste göras är alltså mer eller mindre godtyckliga. 
Organisationen är en avgränsning, men systemet är större än så. Ingen organisation kan på egen 
hand skapa värde. Det krävs alltid interaktion med omgivningen och inte minst med kunderna. 

Detta betyder att en avdelning kan ses som ett system, en organisation kan ses som ett system och 
en hel verksamhet som till exempel sjukvård eller brottsbekämpning kan ses som ett system. Det 
finns ingen avgränsning som är mer rätt eller fel än någon annan. Men för att förstå systemet 
behöver vi zooma in och ut hela tiden. Vi behöver förstå att många olika delar behöver samverka för 
att vi ska nå vårt syfte i vår organisation. Vi behöver se både detaljer och helhet. 

 

Ytterligare ett sätt att öka effektiviteten framträder 

Dessa enkla resonemang leder fram till ytterligare en insikt om hur en verksamhet kan bli mer 
effektiv. Det handlar om att flytta fokus från organisationseffektivitet till systemeffektivitet.  
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Den traditionella styrningen ser endast till organisationseffektivitet. Då handlar det om vad 
organisationen själv har gjort, ofta prestationer eller närliggande effekter i förhållande till insatta 
resurser. Eftersom till exempel sjukvården inte på egen hand kan styra över om en person blir frisk 
eller inte tenderar styrningen att handla om ”vårdproduktion” i stället, som antal besök eller 
vårddygn. 

Detta flyttar fokus och styrning bort från vad som uppnås till vad som görs. Framgång anses vara att 
göra så mycket som möjligt så billigt som möjligt. En annan följd av detta fokus är den ökande 
organisationsegoismen som Effektiv styrning tidigare har uppmärksammat (läs en artikel om detta 
här). 

Systemeffektivitet handlar om hur väl det större systemet har levt upp till sitt syfte. För att patienten 
ska bli frisk behövs det kanske insatser av kommunen, anhöriga och inte minst av patienten själv. 
Olika delar bidrar till syftet, men ingen kan uppfylla syftet ensam. Samarbete är nödvändigt. 

Delarna bör alltså inte bedömas efter hur mycket de gjort utan efter hur de bidrar till att syftet med 
verksamheten uppnås. Då handlar det till exempel om hur mycket man hjälpt andra. 

Fokus på organisationseffektivitet kommer oundvikligen att leda till suboptimeringar. Varje 
organisation gör sitt utan hänsyn till hur det påverkar andra organisationer. Fokus på 
systemeffektivitet kommer därmed att leda till bättre effekter till en lägre kostnad. 

 

Interaktioner kräver relationer 

Systemtänkandet visar tydligt att värdet skapas i samverkan, genom interaktioner. I grunden är det 
alltid människor som måste samarbeta. Det är inte alltid lätt även om vi är flockdjur och sociala 
varelser vana att ständigt samarbeta med andra människor, både professionellt och privat. 

Ett skäl till att det är svårt är att relationer kan vara knepiga. Samarbete förutsätter relationer mellan 
människor. Vissa människor kommer vi bättre överens med än andra. Dessutom är vår plats i flocken 
eller gruppen viktiga för oss. Status har stor betydelse. Vi vill vara både omtyckta och respekterade. 

Systemtänkande leder därför fram till ytterligare en avgörande insikt. Det går inte att skapa effektiva 
verksamheter utan att ta hänsyn till känslor. Vi påverkas av vem vi är rädd för eller vem vi gärna vill 
ha en god relation med. Socialt gillande eller ogillande via olika koder eller normer påverkar oss. 

Det går inte att förstå vad som händer i en grupp eller i ett system bestående av människor utan att 
ta hänsyn till faktorer som känslor, status och makt. Därmed går det inte heller att förbättra 
samarbetet mot ett gemensamt syfte utan att ta hänsyn till just detta. 

Den traditionella styrningen har lärt oss att vi måste vara rationella och endast rationella och därmed 
lämna känslorna hemma. Men det går inte. Känslorna går inte att separera från förnuftet utan vår 
hjärna är också ett system där delarna samverkar mot ett gemensamt syfte. 

När människor är emot förändringar beror det ofta på att deras relationer eller maktpositioner 
(formella eller informella) hotas. Det behöver inte ha så mycket med förändringen i sak att göra. 

Ett ytterligare konkret tips är alltså att bejaka och prata om de känslor som alltid finns. Det gör att 
hittills okända problem och lösningar uppenbarar sig. 
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Systemtänkande är ett synsätt 

Denna enkla beskrivning av systemtänkande visar att det främst handlar om att se på sin 
organisation och på sin verksamhet på andra sätt. Med förändrade perspektiv ser verkligheten 
annorlunda ut. Det handlar mycket om att lyfta blicken. 

Den traditionella styrningen 
har förstås goda syften genom 
sitt fokus på produktivitet och 
kostnader. Det är viktigt att 
göra saker billigt och att ha koll 
på pengarna. 

Men de största 
effektiviseringarna ligger inte i 
att göra mer billigare. De 
största effektiviseringarna 
ligger i att göra rätt saker och 
att se till att saker inte behöver 
göras. 

Effektiv styrning har tidigare skrivit om hur synen på kostnader och mätning av kostnader påverkas 
av systemsynsättet. Läs mer i Nr 52 Tankar om styrning, februari 2021 
(https://www.effektivstyrning.se/artiklar-om-ledning-och-styrning/) 

En omfattande styrning med en rigorös kontroll gör systemet sämre. När resultatbedömning görs av 
delar skapar det incitament som motverkar samarbete eftersom samarbetet hindrar den egna 
produktionen. Styrning på prestationer skapar dessutom de facto-syften. Sammantaget leder det till 
delar som inte vill samverka och som i praktiken arbetar mot olika syften. För att verksamheten då 
överhuvudtaget ska fungera krävs det att människorna i systemet ”fuskar” och går emot delar av 
styrningen för att försöka skapa värde tillsammans med andra. 

Effektiv styrning har tidigare skrivit om hur detta påverkar ansvarstagande och ansvarsutkrävande. 
Läs mer i Nr 49 Tankar om styrning, november 2020 (https://www.effektivstyrning.se/artiklar-om-
ledning-och-styrning/) 

Närbesläktat med systemtänkande är därför diskussionen om tillitsbaserad styrning. Det bör handla 
mer om tillit och mindre om styrning. Människor kan inte samarbeta mot ett gemensamt syfte utan 
ett visst handlingsutrymme. Det handlar om att ge både medarbetare och chefer förutsättningar för 
att göra rätt saker och sedan låta dem göra just det. 

 

 

 


