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Systemteoretisk analys?

✤ Bygger på systemteori
✤ System kan definieras på två sätt:

✤ En samling relaterade komponenter
✤ Något man kan sätta inom en ram

✤ Bägge definitionerna är egentligen lika. ”En samling” innebär något 
ändligt, alltså något man kan sätta inom en ram. En ram innehåller mer än 
ett objekt och det måste finnas någon relation som motiverar att de är inom 
samma ram
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Mer om system

✤ Ett system definieras alltid av någon. Någon bestämmer vilka komponenter 
som ingår, vilka relationer som är intressanta och vilken ram de finns inom.

✤ Det innebär inte att systemets komponenter eller relationer är subjektiva, de 
kan vara nog så objektiva.

✤ Ett system har i regel ett mål
✤ Systemteorin har ett helhetsperspektiv 
✤ Ett system har en undre gräns och en övre gräns
✤ Komponenterna i ett system kan vara system
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Själva bilen Bilen i samhället
Drivlina

   Motor

   Växellåda

   Koppling

Utsläpp vid drift

   CO2

   Partiklar

   Gummipartiklar

Chassi

   Balkar

   Fjädring

Utsläpp vid tillverkning

   CO2-utsläpp beroende på elanvändning

   Brytning av järnmalm

Interiör

  Instrumentbräda

  Förarstol

  Säten

Trafik

   Luftförorening i städer

   Trafikstockningar

   Pendling

Däck

   Fälgar

   Märke

   Typ

   Gummityp

Statussymbol

  Hästkrafter

  Pris

  Märke

  Hastighet

Elsystem

Exempel: Bil

Undre gräns: 
Skruv och mutter

Undre gräns: 
Bil
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Systemteoretisk analys

✤ Man utgår från ett antal fenomen med vissa relationer mellan sig
✤ Från dessa härleder man olika konsekvenser, mer eller mindre sannolika
✤ En systemteoretisk analys är ingen traditionell vetenskaplig undersökning, 

men den beskriver ett tänkbart scenario och ger en överblick som vanlig 
analys inte ger.

5



Meningsfull utsaga

Symboler
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Fenomen A Fenomen BRelation

Kriget i Ukraina Sanktioner mot 
Ryssland

Leder till



Kriget i Ukraina
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Översikt

✤ Bakgrund
✤ Bevekelsegrunderna för att börja kriget
✤ Själva kriget
✤ Resultatet av kriget
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Statsskick
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Riksdagen

Duman

Val

Utser

Federala 
rådet

Federations-
subjekten

Utser

DepartementDepartementDepartementDepartement

Regering

Presidenten

Utser

Leder

Riggar valen

Skendemokrati
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Putin

✤ Putin är en mycket mäktig och mycket rik diktator. Kanske rikast i världen
✤ De som Putin inte gillar råkar illa ut (avsked, fängelse, konfiskation etc)
✤ Därför vill alla hålla sig väl med Putin och ingen säger mot honom
✤ Tvärtom, alla säger vad de tror Putin vill höra och tiger om annat
✤ Det gör att den information Putin får bekräftar hans förutfattade mening 

och hindrar honom att få veta vad som verkligen hänt
✤ Dessutom är han och hans omgivning genomkorrumperade
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Gateway-fenomenet
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Putins uppfattning

Verkligheten
Iakttagelse Iakttagarens 

uppfattning

Förmedlad uppfattning

Iakttagarens 
uppfattningPutins uppfattning
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Bevekelsegrunder (Putin)
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Återskapa 
Storryssland

Lägga beslag på 
mineral i Ukraina

Stoppa folkmordet på 
ryssar och denazifiera 

regeringen i Kiev

Storhetsvansinne Girighet

Leder till Leder till

Uppgivna skäl

Sinnesförvirring mer 
eller mindre tillfälligHåller tal om att



Ryska armén (Nationalgardet)
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Nationalgardet

Putin

Har befäl över

Transporter Högteknologi Stridsmoral

Dåligt underhåll

Omöjliggör

Påstådd övning

Består av

Isolerat Är

Korruption Orsakar Dålig officers-
utbildning

Sänker



Ukrainska armén (folkarmé)
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Armén

Zelenskij

Inspirerar

Välutbildad Internationellt stöd Hög stridsmoral

Är Har Har
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Själva kriget - början

✤ Putin trodde att
✤ Ryska armén skulle ses som en befrielsearmé och mötas med öppna 

armar och blommor
✤ På ungefär en vecka skulle hela Ukraina vara ockuperat
✤ Övriga världen skulle splittras 

✤ I själva verket blev det tvärtom!
✤ Ryska armén mötte hårt motstånd
✤ Det gick inte bra för dem i striderna heller
✤ Övriga världen enades om kraftiga sanktioner
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Själva kriget - fortsättningen

✤ Ryssland koncentrerade sig på Luhansk och Donetsk
✤ Tack vare överlägset artilleri kunde man segra
✤ Hjälpen från övriga världen räckte inte
✤ Ryssland kunde fortsätta sälja gas och olja och tjänade mer pengar än 

tidigare p g a högre priser
✤ Oenigheten inom EU tilltar
✤ Kriget blir vardagsvara och får inte samma uppmärksamhet som tidigare
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Resultat
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Kraftiga sanktioner 
av RysslandRyssland isolerat På grund av

Folket får det svårt 
ekonomiskt

Uppror och 
avsättning av Putin

Leder till

Kina hjälper Ryssland  

Mildrar

Ryssland blir 
beroende av Kina, i 
praktiken ett lydrike

Kan leda till

Putin 
vinner? Nej

Ryssland och Kina 
bakom ny järnridå

Ja

Lättar

Kina kräver mineral 
från Ryssland/

Ukraina

Kan leda till
Kan leda till
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Ekonomiskt resultat

✤ Så länge Ryssland kan exportera gas och olja kan de finansiera kriget
✤ Europa kan inte snabbt göra sig oberoende av rysk gas och olja
✤ Oligarkerna kan inte ta hem sina pengar. Inte Putin heller.
✤ Ukrainas skördar beslagtas och svälten i världen ökar, maten blir dyrare
✤ Bensin, diesel och olja blir dyrare
✤ Inflationen ökar, räntorna höjs, huspriser sänks och ekonomin som helhet 

går bakåt
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Sanktioner mot banker 

✤ EU, USA och Storbritannien har förbjudit alla transaktioner med den ryska 
centralbanken.

✤ En rad ryska banker har stängts ut ur Swifts internationella 
betalningssystem av EU, USA, Storbritannien och Kanada.

✤ USA förhindrar Rysslands tio största finansiella institutioner att genomföra 
transaktioner genom det amerikanska systemet.

✤ Ryssland får betalt i dollar för sin olja, men kan inte köpa något för sina 
dollar p g a sanktionerna.
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Vilka är sanktionerna?

✤ EU, USA och Storbritannien har förbjudit ryska flygbolag och privata 
jetplan från sina luftrum.

✤ USA har bannlyst stora ryska företag från sina kreditmarknader.
✤ Exportförbud av vissa känsliga varor till Ryssland 
✤ Många företag har på eget initiativ lämnat Ryssland
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Påverkan på Ryssland

✤ Sanktionerna bromsar handeln och skadar export och import för ryska 
företag, orsakar stora utbudsstörningar i landet, ökar risken för 
inflationstryck och för en ekonomisk recession. 

✤ Den ryska valutan, rubeln, har varierat…
✤ Utöver det har den 10-åriga ryska statsobligationsräntan höjts från 7,5 % till 

13%, 
✤ Oljepriserna stiger också snabbt.
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Global påverkan

✤ Den största makroekonomiska effekten blir en avmattning i handeln. 
✤ Och att börsen faller, inflationen ökar och räntan stiger  
✤ Drivande i detta är inflationen vilket gör det osäkert
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Generell slutsats

✤Lokal självförsörjning är mest hållbar 
ur alla synpunkter!
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Tack för mig!


