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Systemanalyse for bærekraftig utviklig 
 
De fleste ønsker seg et godt klima, sikker tilgang på mat, levelige 
forhold og fred i det samfunnet en hører hjemme i. Men den politikken 
som har blitt ført rundt omkring i verden truer i økende grad den 
velferden vi håper på. Vi står overfor to store utfordringer: 
 

1) å	forstå	hvorfor	populær	og	velment	politikk	har	ført	galt	avsted	
2) og	å	finne	fram	til	politikk	som	sikrer	bærekraftig	utvikling	

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, sier: 
 
"Systemtenkning og helhetsforståelse er grunnmuren for bærekraftig 
utvikling. Vår vitenskapelige praksis og tenkemåte må være tilpasset 
problemenes komplekse natur skal vi ha håp om å utvikle relevant 
kunnskap. Og det er grunn for å spørre om dagens utdanning, måten vi 
arbeider på og metodene vi bruker i forskningen vår er tilstrekkelig til å 
gi den nødvendige helhetsforståelse." 
 
Universitetet i Bergen gjør nå et forsøk på å bryte med den tradisjonelle 
modellen for forskning og utdanning og tilbyr systemanalyse med tanke 
på å fremme bærekraftig utvikling. Rektor fortsetter: 

"Hverken den globale økonomien eller de store samfunnsutfordring-
ene vil kunne forstås eller håndteres gjennom en disiplinær tilnærming 
alene. Mye vil være gjort gjennom reelt samarbeid på tvers av fag og 
disipliner. Men også vår metodiske tilnærming begrenser oss i møte 
med komplekse utfordringer." 

Systemanalyse er en disiplin i seg selv, hvor metoder og digitale 
redskaper benyttes til å trekke ut det beste fra de disiplinene som kan 
bidra til bedre problemforståelse. Metoden krever evne til analytisk 
tenkning. Men den er heller ikke strengt innadvendt og matematisk. En 
vesentlig del av metoden består i å finne fram til gode forklaringer og 
god politikk i samarbeid med beslutningstakerne. 

 
	



Problemorientert	systemanalyse	for	hvem?	
	
Det	er	et	økende	fokus	på	praksis	også	i	universitetsutdanninger.	
Praksis	betyr	at	en	fokuserer	på	konkrete	problemstillinger,	som	
igjen	betyr	behov	for	helhetlig,	tverrfaglig	systemanalyse.	Hvem	har	
behov	for	slik	systemanalyse?	
	
EU,	OECD,	og	FN-organisasjonene,	som	skal	takle	verdens	store	
bærekraftutfordringer,	etterspør	nå	systemanalyse.	Spesielt	er	det	
fokus	på	FNs	bærekraftmål.	Systemanalyse	er	nødvendig	for	å	
forstå	samspillet	mellom	tiltak	for	å	nå	ulike	bærekraftmål.	Som	en	
av	relativt	få	med	utdanning	i	systemanalyse	kan	du	derfor	få	svært	
interessant	og	viktig	arbeid	for	internasjonale	organisasjoner.	
	
Konsulentfirma,	kommuner	og	bedrifter	trenger	systemanalyse	for	
å	komme	gjennom	det	grønne	skiftet.	Systemanalyse	kommer	også	
til	nytte	på	problem	som	fortoner	seg	av	mindre	betydning.	Et	
eksempel	illustrer	hvordan	enkel	systemanalyse	kunne	ha	hjulpet	
engelskmennene	den	gangen	de	regjerte	i	India.	
	
Kobraslangene	i	New	Dehli	var	blitt	et	problem	for	engelsk-
mennene.	De	utlyste	derfor	"skuddpremie"	på	Kobraer.	Forventa	
effekt	var	innlevering	av	døde	slanger	og	utbetaling	av	skudd-
premier	til	problemet	var	løst.	Med	systemanalyse	ville	de	også	ha	
stilt	spørsmålet:	hva	vil	skje	når	det	blir	færre	slanger	og	reduserte	
inntekter	til	jegerne?	Stikk	i	strid	med	forventningene	så	økte	
innleveringene	av	slanger	etter	ei	tid.	Dette	fordi	mange	begynte	å	
oppdrette	Kobraer.	Utbetalingene	økte	og	ordningen	med	
skuddpremie	ble	avsluttet.	Oppdrettsslangene	ble	sluppet	ut	og	
antallet	slanger	i	New	Dehli	ble	høyere	enn	før.	Eksemplet	illustrer	
hvordan	politiske	tiltak	kan	få	stikk	motsatt	effekt	av	det	en	ønsker	
og	forventer,	og	at	relativt	enkle	system-spørsmål	kan	hindre	at	
dårlige	tiltak	blir	satt	i	verk.	
 
 
  

En avansert og brukervennlig metode for systemanalyse 
 
Er du opptatt av samfunnsproblem samtidig som du ønsker deg et yrke 
der du kan benytte dine analytiske evner til noe annet enn disiplin-
orienterte realfag? Da er systemanalyse i form av Systemdynamikk et 
interessant fag for deg. 
 
Dynamikk står for forandring, noe de fleste av oss er opptatt av, men har 
vansker med å forstå og kontrollere. Derfor tyr de fleste til vent-og-se 
strategier. Men, dessverre, når vi først er overbevist om at noe må 
gjøres, så er det gjerne for seint. Med Systemdynamikk tenker en 
langsiktig for å finne ut hva en bør gjøre – før det er for seint. 
 
System står for at ting henger sammen. Systemdynamikk er derfor en 
tverrfaglig metode som tillater bruk av kunnskap fra ulike fagfelt som 
biologi, kjemi, geologi, administrasjon, politikk, management, 
økonomi, sosiologi, psykologi, medisin, osv.  
 
Laboratorieeksperiment har vist at beslutningstakere har problem med å 
forstå hvordan ting endrer seg, for eksempel hvorfor politiske tiltak får 
uheldige konsekvenser. For å bygge forståelse, benyttes datamaskin-
simuleringer av modellbeskrivelser av virkeligheten. Modellene 
benyttes så i møter med beslutningstakere eller til å bygge interaktive 
læremiljø for bruk i undervisningen, se 
www.uib.no/en/rg/dynamics/123325/system-dynamics-and-learning-
environments 
 
Den viktige, første boken som analyserte bærekrafts-problemet var 
"Limits to Growth". Denne boken benyttet nettopp Systemdynamikk 
som metode. Simulering benyttes i dag innen de fleste fag, er 
fagoverskridende, og tilbyr et felles "språk" for de ulike fagene. 
 
 
 

  



 
Systemdynamikk og bærekraft ved Universitetet i Bergen 
 
Systemdynamikk er et relativt nytt fag og har ikke et eget bachelor-
program. Om du vil studere Systemdynamikk og bærekraftig utvikling 
må du derfor søke deg til et bachelorprogram som tilbyr relevante fag 
for bærekraft. For eksempel kan du søke til institutt for administrasjon 
og organisasjonsvitenskap (politikk), institutt for biologi (fornybare 
ressurser), geofysisk institutt (energi og klima) osv. 
 
Samme hvilket fag du søker eller har kommet inn på, kan du ta 
systemdynamikk og kurs i bærekraftig utvikling som frie studiepoeng. 
Dersom du tar frie studiepoeng i Systemdynamikk hjelper vi deg med å 
finne interessante bærekraftkurs som passer til det utdanningsløpet du 
ønsker. Se siste side i denne folderen. 
 
Gjennom det bachelorprogrammet du kommer inn på, kvalifiserer du til 
å begynne på et masterprogram ved samme institutt. Ikke nok med det, 
du kvalifiserer også til å ta en mastergrad i Systemdynamikk med fokus 
på bærekraftig utvikling. Gjennom de frie studiepoengene på 
bachelornivået og muligheten for å gå videre på to ulike masterprogram, 
får du en mer en mer flerfaglig utdanning, lignende det du finner ved 
Harvard i USA.  

Eksempel på interaktivt læremiljø 
https://exchange.iseesystems.com/public/erling/climate-change/index.html#page1 

 

 
 
Tidligere studenter om kurs i systemdynamikk? 
 
De fleste av våre masterstudenter sier som Laila Frotjold: "På en 
spennende og engasjerende måte ga systemdynamikk meg en rekke med 
aha-opplevelser som har forandret tenkemåten min for alltid, både 
privat og i yrkessammenheng. Jeg vil anbefale kurset generelt til alle 
som er interessert i å forstå de sosiale og økonomiske prosessene 
samfunnet vårt bygger på, og spesielt til personer som ser seg selv som 
viktige beslutningstagere i fremtiden." 
 
Doktorgradstudent i økonomi Helge Berglann sier: "Å ha lært System 
Dynamikk har gitt meg mye. Det var en aha-opplevelse fordi det er en 
ny måte å tenke på. På grunnlag av enkle prinsipper kan jeg nå 
kartlegge komplekse sammenhenger og forstå hvilke faktorer som er 
viktige. Ikke minst er dette viktig i presentasjoner. System Dynamikk er 
lett å lære, gir stor innsikt, abstraheringsevne og helhetsforståelse. 
Anbefales." 
 
Forfatter av FNs "Green Economy Report" Andreas Bassi sier: "The 
System Dynamics courses gave me a methodology and a framework to 
identify, understand and represent dynamic problems. After having 
attended the lectures I can say that it is surprising how simple complex 
problems can be, if analysed with System Dynamics. I would strongly 
recommend any student, with any kind of background, to attend these 
courses." 
 
Du kan se hva noen av våre tidligere studenter arbeider med på 
denne nettsiden: https://www.uib.no/en/rg/dynamics - trykk på 
ALUMNI og Explore map. 
 
  



Tidligere studenter om "Natural resources management" 
 
Dette er en såkalt MOOC (massive open online course) som tilbys til 
egne studenter og til studenter over hele verden som nett-kurs. 

"The course is FANTASTIC, unfortunately I have not had as much time 
as I wish to dedicate to it as I am in a full time demanding job, but it has 
given me a lot. The structure of each unit, with challenges, learning by 
doing, vide debriefings... is excellent. I think you should keep the same 
basic structure as in my opinion it is, educationally, very effective. The 
platform is also very appropriate and robust, no bugs or technical 
issues." 

"I am a distance-learning veteran, and your course really is one of the 
better ones I so far encountered - especially didactically. I really learned 
something about the pitfalls of assessing complexities, despite having 
spent my professional life with complexities… I like it how the fisheries 
example was gradually developed to higher levels of complexities and 
that other real world example like water management and reindeer 
herding were included… For me, as I am mainly a science writer, I 
learned a lot about possible way to present and describe complexities in 
alternative ways, which is very valuable, indeed!" 

"My background is from economics and administration, and I find that 
the modelling approach gives a new perspective on factors/issues that I 
have a good knowledge about. I think that seeing issues form new 
perspectives gives a deeper (more thorough) understanding, especially 
of relationships and how factors interconnect." 

 
  

Mer informasjon før du søker? 
 
Søk på bachelorprogram med frie studiepoeng ved Universitetet i 
Bergen via samordna opptak. 
 
Før du søker eller etter at du er tatt opp på et bachelor program, kan 
du lære mer om de kursene som tilbys i Systemdynamikk og i bærekraft 
på hjemmesiden til gruppen for systemdynamikk: 
 

https://www.uib.no/en/rg/dynamics 
 

Der vil du finne informasjon om orienteringsmøter og tilbud om 
veiledning for valg av bærekraftskurs ved universitetet i Bergen. 
 
Ta kontakt med Anne-Kathrin Thomassen: 
 

Anne-Kathrin.Thomassen@uib.no 
 
så får du tilsendt ny informasjon om kurs, møter, og personlig 
veiledning. 
 

Velkommen til Universitetet i Bergen 
 

 


