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SOBRE
AQUESTA
GUIA

Aquesta guia s'adreça a persones i
organitzacions que treballen en reptes
socials complexos i volen dissenyar i
implementar actuacions que produeixin
canvis socials sostenibles i a gran escala.
La guia presenta la metodologia
desenvolupada per l'Omidyar Group per
abordar reptes socials sistèmics i
complexos, és a dir, problemes amb
diverses causes interdependents i que
només es poden tractar des de l'anàlisi i
les actuacions sistèmiques.
La guia proposa un procés d'anàlisi i
comprensió dinàmica del sistema en el
qual s'emmarca el repte social que es vol
treballar. Es tracta de comprendre a fons el
sistema i fer-ne un mapa que visibilitzi els
factors i els patrons clau que l'impulsen.
Això facilita la tasca d'identificar
oportunitats d'incidir en les dinàmiques
crítiques del sistema i de concretar una
estratègia per transformar-lo de manera
eficaç i sostenible.
Aquesta versió és una traducció i
adaptació de la Generalitat de Catalunya,
que, en el marc de l'Estratègia per a
l'especialització intel·ligent de Catalunya
(RIS3CAT), aposta per treballar reptes
socials complexos des d'un enfocament
sistèmic.
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F AS E 0

PROCÉS

EMPRENDRE
EL PROCÉS
Formar un equip, adquirir els
fonaments de l'enfocament sistèmic i
planificar el procés.

FASE 1

ENT EN D R E
EL SISTEMA
Comprendre a fons el sistema i fer un mapa
que capti els factors i els patrons clau que
impulsen el seu comportament.

F AS E 4

FASE 2

APRENDRE
DEL SISTEMA

IDENTIFICAR
PUNTS DE
PALANCA

Aprendre contínuament
del sistema i redefinir
l'estratègia.

Explorar les oportunitats amb
més capacitat d'impulsar
millores en el sistema.

FASE 3

ACTUAR
ESTRATÈGICAMENT
Dissenyar i implementar un enfocament
que aprofiti els punts de palanca per
produir un canvi social sostenible.
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INTRODUCCIÓ
Hi ha reptes socials que es poden resoldre mitjançant una
acció directa, però també n'hi ha molts (com la manca
d'habitatge o el canvi climàtic) que no es resolen encara
que ens hi esforcem al màxim. Es tracta de reptes
complexos, persistents i adaptatius, condicionats per una
xarxa d'elements interconnectats i que, per això, cal
abordar-los des de l'anàlisi i les actuacions sistèmiques.
Les actuacions adreçades a donar resposta a reptes
socials complexos des d'un enfocament convencional,
estàtic i lineal, sovint no tenen l'impacte esperat, perquè es
dissenyen per assolir un resultat a curt termini i en
comptes d'anar a l'arrel del problema s'adrecen als
símptomes. En molts casos l'impacte a llarg termini és nul
o, fins i tot, negatiu.
L'enfocament sistèmic s'orienta cap a reptes, posa el focus
en el sistema i aspira a millorar-lo:
• Se centra en la comprensió dels factors i les dinàmiques
que determinen el repte i aborda el sistema en tota la
seva complexitat.
• Persegueix l'objectiu de comprendre el sistema
(mitjançant un mapa del sistema) i detectar-hi punts de
palanca que permetin transformar-lo en la direcció
desitjada.
• Treballa per construir solucions coordinades i
sostingudes, que minimitzin les conseqüències no
desitjades i que promoguin dinàmiques saludables i
sostenibles que transformin el sistema i generin canvis
socials a gran escala.
El primer pas és analitzar el grau de complexitat del repte.
El gràfic de la pàgina següent us pot ajudar a reflexionar-hi.
Com més cap a la dreta d’aquestes consideracions se situï
el vostre repte, més adequat serà l'enfocament sistèmic.

8

ELEMENTS PER DETERMINAR EL GRAU DE COMPLEXITAT D'UN REPTE

El problema s'entén

De quin tipus de repte es tracta?

bé. Sabem què el causa i hi

No estem gaire segurs
d'entendre del tot el

ha evidència sòlida que les

problema, i encara menys,

accions proposades tindran

la solució.

els efectes previstos.

Hi ha molt de

Com s’està afrontant ara el repte?
Hi ha una gran diversitat

consens entre els grups

d'opinions, i fins i tot

d’interès i els experts

conflictes, entre els grups

sobre el que cal fer.

d’interès i els experts
sobre el que cal fer.

El repte és relativament

Com és l’entorn?

Hi ha interconnexions molt
diverses i dinàmiques

independent de l'entorn
(polític, social i econòmic),

entre el problema i l'entorn

estable i previsible.

(polític, social i econòmic),
que és inestable i dinàmic.

Quina mena d’objectiu preteneu?
L'objectiu és produir un

L'objectiu és a curt termini.

canvi sostingut a gran
escala (transformar el
sistema).

Ara sumeu-ho tot. Cap a quin costat us inclineu?

Probablement és molt

Un enfocament sistèmic

adequat utilitzar altres

pot ser molt útil per

enfocaments per

afrontar aquest
problema tan complex.

desenvolupar una
estratègia sòlida.
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PLANIFICAR EL PROCÉS

TRIAR UN
TIPUS DE PROCÉS
Si l'aproximació sistèmica sembla una bona elecció,
el pas següent és començar a planificar-ne
l'enfocament i decidir qui hi ha de participar.
Les primeres tres fases (emprendre el procés,
entendre el sistema i identificar punts de palanca)
es poden dissenyar d'acord amb tres enfocaments
diferents: intern, altament participatiu i híbrid. Els
resumim en l'esquema que hi ha a continuació.

I NTE RN

HÍBRID

ALTAMENT PARTICIPATIU

Franja mitjana de temps

Franja mitjana de temps

Franja mitjana de temps

Entre 2 i 4 setmanes de
feina al llarg d’1 a 3
mesos

Entre 6 i 8 setmanes
de feina al llarg de 3 a 6
mesos

Entre 9 i 11 setmanes de feina
al llarg de 6 a 12 mesos

Qui hi ha de participar

Qui hi ha de participar

Qui hi ha de participar

Es basa principalment
en l'experiència i el
coneixement de l'equip
existent. L'aportació
exterior és limitada
al principi.

Un equilibri entre recerca
interna i ús estratègic de
participants externs.

Una gran part dels
coneixements s’adquireixen
mitjançant un procés
participatiu.

Importància d’implicar-hi altres

Importància d’implicar-hi altres

Importància d’implicar-hi altres

La col·laboració externa
i l’establiment de relacions
no són vitals per a l’èxit.

Algunes col·laboracions
externes i l’establiment de
relacions són útils per a
l’èxit.

Les col·laboracions externes
i l’establiment de relacions són
vitals per a l’èxit.
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Exemples dels tres tipus de procés
Tres equips diferents de l'Omidyar Group van decidir quin model els era més adequat per a les
tres primeres fases (emprendre el procés, entendre el sistema i identificar punts de palanca):

Intern. L'equip d'inclusió financera dels Estats Units de la Xarxa Omidyar havia de
decidir si la seva existència era necessària i, en cas afirmatiu, en quins espais
hauria de treballar. Tenint en compte aquest marc, va ser capaç d'aprofitar
eficaçment l'experiència interna. L'equip estava molt ben informat i només preveia
fer un nombre limitat d'entrevistes estratègiques amb experts. Van treballar en les
fases 0-2 durant quatre setmanes en el termini de tres mesos.
Híbrid. L'equip d’educació dels Estats Units de la Xarxa Omidyar volia mantenir el
seu procés intern i alhora incorporar-hi les idees de grups d'interès i experts de
l'àmbit. L'equip va treballar en les fases 0-2 durant cinc mesos. En aquest temps
va fer tallers participatius i grups de debat, i va entrevistar molts grups d'interès i
experts.
Altament participatiu. La iniciativa Local News and Participation de la
Democracy Fund volia fer un procés molt col·laboratiu. El model altament
participatiu va permetre que diverses organitzacions de l'àmbit treballessin
col·laborativament amb una visió comuna. Van treballar en les fases 0-2 uns
sis mesos al llarg d'un any. Per al procés van organitzar molts tallers i van
consultar molts experts clau i grups d'interès de l'àmbit. Com a part de la seva
estratègia, l'equip també va treballar amb actors clau per tal d’ensenyar-los el
mapatge de sistemes.
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PLANIFICAR EL PROCÉS

CONSELLS

FORMAR L'EQUIP

— Atès que confeccionareu el mapa a
partir de les aportacions que rebreu,
penseu com podeu incloure-hi diverses
veus, també de discrepants.

Per començar, cal decidir qui participarà en el
procés. Tant si penseu seguir un model intern com
un d’altament participatiu, necessitareu un equip

— Si voleu crear el mapa en format digital
per facilitar-ne l'edició i l'ús compartit,
podeu utilitzar la potent plataforma
de visualització de dades Kumu, que
ajuda a organitzar informació complexa
en un mapa de sistema interactiu. Podeu
crear un compte gratuït a kumu.io i
començar a aprendre a fer-lo servir a
docs.kumu.io/guides/systems-practice.html.

central, un equip gran i participants externs. Tingueu
en compte les indicacions que hi ha a continuació.

Estructura de l’equip
Equip central (2-4 persones)
Aquest equip fa la feina del dia a dia i s'encarrega de planificar i implementar el procés.
Ha de tenir coneixements sobre el tema i coneixements tècnics.
Equip gran (3-10 persones)
Aquest equip normalment inclou persones de l'organització. També pot incloure
alguns experts externs, socis i membres de la comunitat triats pels seus coneixements
i expertesa, que proporcionen assessorament i es poden implicar en tasques
concretes.
Participants (10-200 o més persones)
Es tracta d'un grup de persones de referència, que poden participar en el procés
mitjançant reunions, seminaris, camps d'innovació, etc. Els participants
proporcionen coneixements i experiència i poden ajudar l'equip a influir en altres
actors clau de l'àmbit.
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PLANIFICAR EL PROCÉS

ANTICIPAR-SE
El gràfic que hi ha a continuació és un exemple de
planificació del procés.
Les primeres tres fases es poden allargar des d'unes
quantes setmanes fins a un any, segons el model de
procés, la disponibilitat dels participants i la quantitat de
temps que l'equip central dedica cada setmana a la feina.

EQUIP
CENTRAL
EMPRENDRE EL PROCÉS
Planificar el procés
Fixar els objectius

Taller
d’un dia

ENTENDRE EL SISTEMA
Explorar forces
Analyze
Causes
and Effects
Analitzar
causes
i efectes
Create
Loops
Crear
bucles
Descobrir l’estructura profunda
Confeccionar el mapa
Elaborar el relat
Compartir i refer el mapa

Taller
d’un dia

IDENTIFICAR PUNTS DE PALANCA
Formular el problema sistèmic
Find Opportunities for Leverage
Buscar punts de palanca
Articulate
Leverage
Hypotheses
Articular hipòtesis
de palanca
Avaluar la viabilitat
i l'impacte
potencial
Evaluate Feasibility
and Potential
for Impact
Avaluar l'encaix amb l'organització

ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
Maximitzar el potencial de palanca
Formular preguntes clau d'impacte
APRENDRE DEL SISTEMA
Aprendre del sistema i redefinir l'estratègia
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EQUIP GRAN

PARTICIPANTS

C O NS E LLS OR GA NI T Z A C I O N A L S

L'ENFOCAMENT SISTÈMIC DINS
D’UNA ORGANITZACIÓ
Si voleu implementar aquesta metodologia dins de la vostra
organització, analitzeu com pot afectar el context
organitzatiu la vostra capacitat d’implementar-la bé. Poques
organitzacions tenen un entorn ideal per a l'enfocament
sistèmic, però això no és un motiu per fer-se enrere.

Gestioneu els canvis. Aquestes resistències no
només estressen un equip; també poden estressar
tota una organització. Com qualsevol canvi
organitzatiu significatiu, la introducció de l'enfocament
sistèmic és molt més efectiu si es tracta com una
iniciativa de gestió del canvi.

Calculeu la receptivitat dels col·legues i el lideratge.
Hi ha persones, equips i organitzacions que poden percebre
aquesta metodologia com una amenaça. Per això, és
important que al principi del procés avalueu la predisposició,
la familiaritat i l'experiència de l'organització en l'enfocament
sistèmic. També us heu de preguntar si l'organització està
oberta a fer canvis estratègics basats en l'aprenentatge.
Tenir aquestes converses amb els companys i els principals
responsables de la presa de decisions facilitarà el procés.

Comenceu per un projecte pilot. En general, és
millor començar per un projecte pilot, en comptes
d'intentar canviar de cop la manera de treballar de
l'organització.
Planifiqueu a llarg termini. L'enfocament sistèmic no
ofereix una solució ràpida; s'ha de planificar com un
compromís a llarg termini. Les fases 0-2 poden durar
entre unes quantes setmanes i un any, però l'acció
estratègica i l'aprenentatge són pràctiques permanents
que es desenvolupen i evolucionen durant molts anys.

Continueu engrescant els altres. A mesura que l'equip se
submergeix en l'enfocament sistèmic, pot anar canviant la
seva manera de treballar, pensar i parlar. Per mantenir el
suport i l'interès, és important mantenir contínuament
implicades altres persones de l'organització, especialment les
que prenen decisions, compartint-hi aprenentatges i reptes.
És normal que a l'organització hi hagi un cert escepticisme
sobre el valor i la viabilitat d'aquesta metodologia. Doneu
temps al procés i faciliteu que la gent treballi a partir de les
seves preguntes.

PAUSA PER
REFLE X I ONAR

Espereu resistències. Atès que la majoria de les
organitzacions no estan familiaritzades amb aquesta
metodologia, és normal que hi hagi resistències. Fins i tot
entre les persones i organitzacions més adaptables, hi ha un
punt en què la incertesa i l'ambigüitat són inevitables i
molestes. Quan es fa difícil, és important el suport del vostre
equip, tenir paciència i confiar en el procés.

L'impacte potencial de l'enfocament sistèmic
depèn molt del procés. Per això és important
que en els moments clau us atureu per
pensar-hi.
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FI XA R E L S OB JE CT I U S

Definir una visió ideal i
una visió provisional
assolible a mitjà termini
Per començar aquest procés, primer cal
concretar-ne el focus. En aquest pas definireu
una visió ideal per al vostre sistema (una mena
d'estrella guia) i una visió assolible a mitjà
termini. Tenint en compte que els sistemes són
dinàmics, l'objectiu hauria de ser millorar l'estat
del sistema; no que assolís un estat final concret.
Per exemple, l'objectiu no seria proporcionar un
lloc temporal per dormir a un nombre
determinat de sensesostre, sinó garantir
l'habitatge a tothom.

RES U LTAT S
Declaracions que articulin la visió ideal i la visió assolible a mitjà
termini.
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E M P R E N D R E E L P RO C É S
DE FIN I R U N A VI SI Ó I D E AL I U N A V I SI Ó A S SO LI BL E A MI TJÀ TE R M IN I

ACCIONS

1

Definir una visió ideal per al vostre sistema.
Comenceu pensant en la pregunta següent:

Mitjana

2-4 hores

— Quin seria el sistema ideal en què voldria
treballar l'equip?
Mireu de fer servir aquest format per explicar el que
penseu:

ALERTA DE LÈXIC!
Algunes definicions que necessitareu:

La nostra visió ideal és un [nom del sistema] que
produeix [condició desitjada].

2

Tenint clara la visió ideal, podeu mirar de definir la visió
assolible a mitjà termini que us permetrà avançar cap a
la visió ideal.

— Quins són els resultats més importants per a la
vostra organització (per exemple, teniu creences o
valors organitzatius que fan que es prioritzi un
col·lectiu, un sector o un àmbit específic)?

— Una visió assolible a mitjà termini és un
objectiu distant però assolible en un
termini de 5 a 10 anys. Hauria de ser un
pas rellevant per avançar cap a la visió
ideal. Cal tenir en compte, però, que és
molt probable que l'aneu revisant a
mesura que aprengueu coses noves del
sistema. Per això té la consideració de
visió provisional.

— Quins són els punts forts de l'equip i l'organització que
són rellevants per assolir els objectius (per exemple,
capacitats, coneixements i xarxes)?

N OT A

— Quines són les pràctiques que heu vist que són més
eficaces per treballar en el vostre àmbit?

— Quins punts positius, tendències, investigacions o
descobriments us poden servir de referència per
avançar cap a la visió?

3

— Una visió ideal és una visió del sistema
futur desitjat cap al qual treballa l'equip.
Ha de guiar el procés que emprèn
l'equip per transformar el sistema.

Tot sovint els equips defineixen alhora la visió ideal i la
visió assolible a mitjà termini mitjançant un procés
iteratiu i amb la col·laboració de persones externes.
Intenteu que aquestes visions siguin inspiradores,
significatives i convincents tant per al vostre equip com
per a altres persones de l'organització.
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No tots els equips necessiten una visió
assolible a mitjà termini per començar a
treballar. D'altra banda, si treballeu en un
àmbit nou, definir aquesta visió abans
del mapatge us pot resultar massa
limitador. En aquest cas, podeu decidir
que la definireu en finalitzar el procés de
mapatge.

CENTRAR L'ANÀLISI

Formular una pregunta
central
Heu de formular una pregunta central que us ajudi
a centrar-vos en la comprensió del sistema.

RES U LTAT S
Una pregunta convincent que guiarà els vostres treballs.
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E M P R E N D R E E L PR O C É S
FO R M U L AR UN A P R E G U N T A C E N T RA L

ACCIONS

1

2

3

4

Pregunteu-vos quins són els factors clau que causen
l’estat actual del sistema. Tingueu en compte la visió
ideal i la visió assolible a mitjà termini per tal de
centrar-vos en el sistema.

Mitjana

1 hora amb reflexió i iteració
addicionals, si cal

Pregunteu-vos per què el sistema és com és. Heu de
pensar amb la ment oberta. Centreu-vos a descriure el
sistema tal com és ara, des d'un punt de vista holístic i
dinàmic, però sense entrar gaire en detalls. La pregunta
no ha de ser tan general que el mapa resultant sigui
massa complex per fer-lo servir de base per
desenvolupar l'estratègia.
A mesura que refineu la vostra pregunta central,
assegureu-vos que tot l'equip entengui el mateix. Per
exemple, si l'equip està preocupat per la salut
financera de les famílies, ja té una definició
compartida de què vol dir això exactament?

CONSEL L S
— La formulació de les preguntes centrals és
resultat d'un procés iteratiu en el qual es
determina el nivell de focalització (més
general o més específic) més útil.
— Eviteu donar precuinada la solució
preferida.
Exemple: Com es pot aconseguir
que els directors d’escola estiguin en
millors condicions de millorar les
seves escoles?

Concreteu la pregunta central, perquè la necessitareu
en la fase següent.

— Eviteu incloure supòsits no provats o
conflictius.
Exemple: Què explica que aquestes
escoles tan dolentes produeixin tant
fracàs escolar?
— Eviteu fer preguntes del tipus com
podem...?, que plantegen com podem
abordar el sistema.
Exemple: Com podem implicar les
escoles en la millora dels resultats
dels estudiants?
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VISIÓ GENERAL DEL PROCÉS
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ENTENDRE
EL SISTEMA
Per transformar un sistema complex, primer
l'hem d'entendre. La comprensió i el mapatge
són una eina molt útil a l'hora de buscar les
oportunitats d'incidir en el sistema actual.
En aquesta fase identificareu els factors clau
que afecten el vostre sistema i veureu com es
relacionen entre si. Mitjançant un procés
robust, podreu descobrir i visibilitzar
l'estructura profunda que impulsa el
comportament del sistema. Al final d'aquesta
secció, tindreu un mapa i un relat que podreu
posar a prova i iterar amb els grups d'interès i
els experts abans de passar a crear la vostra
estratègia per incidir en el sistema.
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ENTENDRE
EL SISTEMA

Pas 1

Explorar forces
Identificar les forces que
impedeixen que el sistema funcioni
bé (inhibidors), així com les forces
positives (habilitadors).

Pas 2

Analitzar causes
i efectes
Analitzar les forces que
s'han identificat per tal
d’entendre’n les causes
i els efectes.

Pas 3

Crear bucles
Buscar àmbits en què les
causes i els efectes es
retroalimentin i considerar
aquests patrons com a bucles
dinàmics.
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Pas 4

Descobrir
l’estructura
profunda
Dedicar temps a
identificar els elements
clau del sistema.

Pas 5

Confeccionar el mapa
Crear una visualització
del sistema holística i
cohesionada, que ressalti
l’estructura profunda i les
interconnexions dels bucles.

Pas 6

Elaborar el relat
Crear un relat coherent que
ajudi a explicar el sistema a
altres persones.

Pas 7

Compartir i refer
el mapa
Compartir el mapa i el relat
per posar a prova la visió del
sistema.
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Pas 1

Explorar forces
En aquest primer pas, identificareu les forces que
fan que el sistema es comporti com ho fa. Ho
fareu a partir de tots els relats i les dades que
hàgiu recollit i incorporant-hi diverses
perspectives i experiències. Tot seguit,
prioritzareu i agrupareu aquestes forces per
temes, que constituiran els factors que
analitzareu en el pas següent.

RE SU LTATS
Una llista de temes clau que visibilitzen les forces que
funcionen en el sistema.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
E X P L O RA R F O RC E S

ACCIONS

1

Per començar, dediqueu uns quants minuts a identificar
individualment les principals forces que influeixen en el
funcionament del sistema (poden ser persones,
tendències, esdeveniments, normes, creences,
fenòmens, institucions, lleis, polítiques, etc.). Com a
inspiració, feu servir dades i històries de la recerca i de
les vostres pròpies experiències.

Mitjana

2-3 hores

ALERTA DE LÈXIC!

2

Busqueu les forces positives i les negatives. Cal
centrar-se especialment en les que comporten
conductes negatives del sistema (inhibidores), però
també s'han de buscar les forces que impulsen els
comportaments positius del sistema (facilitadores).

Algunes definicions que necessitareu:
— Un facilitador és una força
significativa que millora el
funcionament i l'eficàcia del
sistema i permet que avanci cap a
la visió ideal.

3

Escriviu els facilitadors i inhibidors en notes adhesives i
pengeu-les en dues parets: en una paret els facilitadors
i en una altra els inhibidors. Els facilitadors i els
inhibidors s'han de descriure breument perquè quedi
clar què signifiquen.

4

En grup, mireu d'agrupar les notes adhesives que
continguin idees similars. No barregeu facilitadors i
inhibidors.

5

Poseu a cadascuna d'aquestes agrupacions de forces un
títol significatiu que descrigui com es relacionen. Aquests
són els vostres temes.

6

Seleccioneu els 6-8 millors temes (tant facilitadors
com inhibidors) com a temes clau. Per prioritzar-los,
us pot ser útil emplenar l’espai en blanc següent:
"No podem entendre el sistema tret que entenguem
els temes
." Aquests
temes són el punt de partida del següent pas del
procés.

— Un inhibidor és una força
significativa que entorpeix el
funcionament i l'eficàcia del
sistema i impedeix que avanci cap
a la visió ideal.

CONSEL L S

7

— Vigileu que les forces que identifiqueu
siguin les que estan funcionant en el
sistema actual (han de ser facilitadors i
inhibidors reals; no, potencials).
— Mireu d'incloure totes les forces
necessàries per comprendre bé tots els
temes. Si en trobeu a faltar alguna,
afegiu-la.

Feu fotos dels principals temes
i dels seus facilitadors i
inhibidors.

Escriviu els temes clau a la pàgina 26. A continuació,
afegiu-hi alguns temes rellevants que no hàgiu
seleccionat. Podeu tornar a reflexionar sobre aquest
segon nivell més endavant.

P A U S A P E R R E FLE X I ON A R

En qualsevol intent d'entendre un sistema
complex hi ha el perill de caure en la
parcialitat, o de veure-hi el que volem veure
hi. L'anàlisi serà més completa si introduïu
veus diverses i discrepants en el procés.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
E X P L O R A R F O R C ES

EXEMPLE
Vegeu dos exemples de temes clau de l'equip
d'inclusió financera de la Xarxa Omidyar:
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
EXPLORAR FORCES

EINA

LL IST ES DE TEM ES
(indiqueu si són habilitadors o inhibidors)

Temes c l a u ( 6- 8 )

Tem e s r e ll e vants qu e n o h e u s e le c c io n a t co m a te me s cl au
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Pas 2

Analitzar causes i efectes
En aquest pas fareu una immersió profunda en els
temes clau seleccionats en el pas anterior i
n'explorareu les causes ascendents i els efectes
descendents. Fareu servir una anàlisi EAT per
assegurar-vos que tracteu el sistema de manera
holística. Les relacions causals que es
visibilitzaran en aquest pas us permetran dibuixar
connexions entre les forces del mapa del sistema.

RES U LTATS
Documentació de causes ascendents i d'impactes descendents
per a cadascun dels temes clau.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
AN A L I T Z AR C AU S ES
I EF EC T E S

ACCIONS

1

Formeu equips petits, de 2-4 persones. Feu que cada
grup seleccioni un dels temes clau del pas anterior.

2

Mireu quines forces hi ha incloses en el tema i pregunteu
al grup tots els dubtes que tingueu. Aquest debat hauria
d'ajudar a comprendre molt bé el tema clau.

3

Alta

Ara heu d'identificar les causes ascendents i els efectes
descendents del tema clau mitjançant una anàlisi EAT
(vegeu en què consisteix a la pàgina següent). Tingueu en
compte que les causes ascendents són elements que fan
possible el factor clau i que els efectes descendents són
elements que el factor clau fa possibles.

4

Reproduïu en dos fulls grans els models de la pàgina
següent. En el primer full, que és per a les causes, hi heu
d'anotar el tema a la part inferior (causes del tema). En el
segon, que fa referència als efectes, hi heu d'anotar el
tema a la part superior (els efectes del tema).

5

Comenceu pel full de causes. Què fa que es
produeixi el tema? A partir d'una pluja d'idees, aneu
concretant si una causa té implicacions estructurals,
actitudinals o transaccionals. Escriviu cada causa en
una d'aquestes categories. Heu de debatre molt per
assegurar-vos que no ometeu cap element rellevant.

6
7

8

4–6 hores

CONSE L LS

— Abans de començar, pot ser útil tornar
a consultar els temes clau. Heu canviat
d'opinió? Creieu que cal modificar
alguna cosa?
— Quan feu una anàlisi EAT, la
comunicació és essencial. Parleu amb
exemples específics, i analitzeu
conceptes desafiadors posant-los a
prova amb històries i coneixements
personals.
— De vegades, els elements que
apareixen com a causes també
poden aparèixer com a efectes. Ja
és això!
— Les causes i els efectes no tenen una
relació a escala 1:1.
— Tenir quantitats diferents de causes i
efectes està bé, però assegureu-vos
que l'anàlisi EAT abasti tant el sentit
ascendent com el descendent.
— Com sabreu que ja heu acabat
(almenys per ara)? Quan vegeu que ja
no identifiqueu causes ni efectes nous
en els temes.

Empleneu el full d’efectes seguint el mateix procés.
Repetiu el procés per a tots els temes clau. A
continuació, mireu si seria útil fer una anàlisi de
causes i efectes d'algun dels temes rellevants del
segon nivell, els que no heu seleccionat com a temes
clau en el pas anterior.

Feu fotos de les anàlisis
ascendents i descendents que
heu fet.

Assegureu-vos de conservar el resultat d'aquest pas
mitjançant una foto o transcrivint la informació en fulls de
paper. Aquestes dades brutes us poden ser útils més
endavant.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
AN ALITZAR C AU S E S
I E F E C T ES

Què és una anàlisi EAT?
CAUSES ASCENDENTS

Una anàlisi EAT (estructural, actitudinal i
transaccional) és una manera holística
d'observar el sistema per anar més enllà del
que és obvi. La identificació i classificació de
causes i efectes facilita la visualització dels
elements més importants del sistema. Les
categories que s'utilitzen són les següents:

E S T R U C T U R ALS
A C T I T U D I N A LS

Estructural. Fa referència a l'entorn físic i
social en què viuen les persones; tant la natura
(per exemple, la qualitat de l'aire o les
sequeres) i l'entorn construït (per exemple,
habitatges o un sistema de transport) com les
institucions polítiques, socials i econòmiques i
les infraestructures (per exemple, el sistema
electoral, el sistema legal, la política
econòmica, els sindicats i altres associacions).
Actitudinal. Fa referència a les creences, els
valors, les normes i les relacions intergrupals
que afecten el pensament i el comportament de
grans grups de persones (per exemple, tensions
ètniques, capital social, pors, creences
religioses i actituds com la confiança en el
govern o l'individualisme).
Transaccional. Fa referència a les interaccions i
als processos que utilitzen persones clau per a la
resolució de conflictes socials, polítics i
econòmics. Els factors transaccionals clau poden
incloure elements com el lobbisme dels activistes
de drets humans, de grans empreses o d'altres
grups de poder; la influència de persones amb
prestigi, o la retòrica política de partits extrems.

T R A N S A C C I O N A LS
-

Tema:

Tema:

EFECTES DESCENDENTS
E S T R U C T U R ALS
A C T I T U D I N A LS
T R A N S A C C I O N A LS
-
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
AN ALITZAR C AU S E S
I E F E C TES

E XE M P L E

CAUSES

T e m a:

ASCENDENTS

DESCONFIANÇA CAP A LES
INSTITUCIONS FINANCERES

E S T R U C T U RALS

- Manca de proximitat física d’institucions
financeres amb comunitats amb pocs
ingressos

EFECTES DESCENDENTS

- Els models empresarials estan en

E S T R U C T U R A LS

conflicte amb les necessitats de les
comunitats de clients amb pocs

- Moltes persones amb poca

ingressos

cobertura bancària

- Manca d’inversió en la comunitat

A C T I T U D I NALS

- Proliferació d’empreses

- Desconfiança després de males

prestadores predadores no

experiències amb institucions

tradicionals

financeres

- Problemes racials intractables

ACTITUDINALS

- Focus en el curt termini

T R A N SAC C I O N ALS

- Acceptació del deute perpetu

- Llenguatge bancari complicat

- Fatalisme, la prosperitat financera

- S'accepta la pràctica de les

és inassolible

institucions financeres per trobar i
capitalitzar els forats del sistema

TRANSACCIONALS

- Històries sensacionalistes

T e m a:

d’ escàndols financers

DESCONFIANÇA CAP A LES
INSTITUCIONS FINANCERES

- Alta demanda de prestadors predadors
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Pas 3

Crear bucles
En aquest pas buscareu patrons en el sistema i no
hi deixareu cap factor aïllat. Cada factor té una
causa i un efecte interrelacionats. Els factors que
impulsen el sistema sempre estan units en bucles
de retroalimentació. Amb aquests bucles
construireu el mapa del sistema.
Una premissa clau del pensament sistèmic és que
només es pot canviar el sistema modificant els
patrons arrelats que l'impulsen.
Identifiqueu els factors més rellevants i els seus
efectes descendents. Quan vegeu que aquests
efectes descendents tornen a tenir impacte en el
factor inicial, haureu descobert un bucle.

RES U LTAT S
Els bucles dinàmics de retroalimentació que esdevindran les
peces amb què construireu el mapa del sistema.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
C R E AR BUCLES

ACCIONS

1

En equips de 2-4 persones escolliu un tema del pas
anterior que trobeu rellevant.

2

Considereu aquest tema com un factor i treballeu en
sentit descendent des d'aquest factor inicial per crear un
bucle causal. Configureu-lo com una cadena de factors
que es tanca quan s'arriba a un que té un efecte sobre el
factor inicial. Tingueu en compte que un factor pot ser
una paraula o una frase curta que capti alguna cosa
important de l'anàlisi EAT que heu fet en el pas anterior
(vegeu el quadre de consells).

3

Alta

A mesura que aneu desenvolupant el bucle causal,
observeu i documenteu els efectes descendents dels
diversos factors que el componen.

6-8 hores al llarg de dos dies

CO NSEL LS
— Presenteu els factors amb denominacions
genèriques que expressin l'essència del que
cregueu que és important. Per exemple:
legitimitat del govern, sentiments d'exclusió i
distribució equitativa de recursos.
— Pregunteu-vos què falta en la lògica del relat.
Si hi ha un salt massa gran entre dos factors,
afegiu-hi factors que facin que el relat sigui
més fàcil de seguir.

Un augment en el factor A crea una
disminució en el factor B? Si es així,
poseu un ‘+’ al principi d’aquesta
ruta, i un ‘-‘ al final. Si la disminució
del factor B crea una disminució en
el factor C, afegiu ‘-‘ a tots dos
extrems d’aquesta ruta, i així
successivament (vegeu-ne un
exemple a la pàgina següent).

— Descriviu el que és, no el que voleu que sigui.
Centreu-vos en els factors clau del sistema en
el seu estat actual.
— Si us encalleu, deixeu que el relat us guiï:
expliqueu-lo i replantegeu-lo a mesura que
dibuixeu el bucle.
— Quan us encalleu, també podeu provar noves
maneres de pensar en els vincles entre factors.

4

Quan tingueu enllestit un bucle, etiqueteu-lo amb un nom
breu però descriptiu i classifiqueu-lo per tipus: virtuós,
viciós, estabilitzador o paralitzador (vegeu la pàgina 34).

5

Creeu, com a mínim, un bucle per a cada relat que
calgui explicar. Normalment un tema generarà 2-4
bucles, o més!

6

Continueu creant bucles que expliquin el comportament
del sistema fins que hàgiu cobert tots els relats
rellevants del sistema.

7

Expliqueu el relat dels bucles. Comproveu-ne la lògica i
anoteu qualsevol salt o buit d'informació que hi trobeu.
Si creieu que hi falten causes, efectes o bucles
complets, afegiu-los.
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— Si voleu crear una versió digital dels bucles,
podeu obrir un compte gratuït a kumu.io i
començar a aprendre a utilitzar-lo a
docs.kumu.io/guides/systems-practice.html.
— Com sabreu que heu acabat de crear bucles?
Empleneu l'espai en blanc: "Cap descripció del
sistema és completa sense una història de
." Sorgeixen relats nous i
rellevants? Si no, passeu al pas següent. Les
aportacions d'experts i grups d'interès del pas 7
us ajudaran a saber si heu cobert els relats
rellevants.

Feu fotos dels bucles acabats.

EN TE ND RE EL S ISTEM A
C R E AR BUCLES

E XE M P L E

DESCONFIANÇA EN
LES INSTITUCIONS
FINANCERES

GRAU DE REACCIÓ DEL
BANC

ATRACTIU DEL CLIENT
PER AL BANC

GENT AMB POCA
COBERTURA BANCÀRIA

ESTRÈS
FINANCER

+

Vol dir menys del factor
Vol dir més del factor
Indica que un factor està connectat amb
un altre factor.

Aquí teniu el bucle del factor "desconfiança en les
institucions financeres" que va crear l'equip d'inclusió
financera dels EUA de la Xarxa Omidyar. Sabien que
aquesta desconfiança explicava que moltes persones
tinguessin poca cobertura bancària. Això, al seu torn,
augmentava el seu estrès financer, per la qual cosa
aquests clients eren menys atractius per als bancs. Així,
els bancs responien menys a les seves necessitats, fet
que, en un cercle viciós, augmentava encara més la seva
desconfiança en les institucions financeres.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
C R E AR BUCLES

EINA
TIPUS DE BUCLE: VICIÓS

TIPUS DE BUCLE: VIRTUÓS

(Les coses cada vegada estan pitjor)

(Les coses cada vegada estan millor)
Quan els pares augmenten la confiança en un fill o filla, les
llibertats del fill o filla augmenten. A mesura que la
mainada experimenta el gaudi d'un augment de les llibertats,
augmenta el seu desig de mantenir aquests privilegis
addicionals. A mesura que augmenta el seu desig de tenir
privilegis, el seu comportament responsable també
augmenta, cosa que al seu torn augmenta la confiança dels
pares en el fill o filla.

Quan l’índex d'alfabetització és baix, es fa difícil estar
qualificat per als llocs de treball, cosa que augmenta l'atur.
L'elevada taxa d'atur fa que augmenti el nombre de llars
que són al límit de la pobresa o pobres. A mesura que
augmenta la pobresa, és més probable que les persones
prioritzin l'activitat que genera ingressos en comptes de
l'educació, cosa que redueix encara més l’índex
d'alfabetització.

CONFIANÇA
DELS
PARES

POBRESA

TAXA D’ATUR

ÍNDEX
D'ALFABETITZACIÓ

LLIBERTAT DE LA
MAINADA

COMPORTAMENT
RESPONSABLE

DESIG DE
MANTENIR
PRIVILEGIS

TIPUS DE BUCLE: ESTABILITZAT

TIPUS DE BUCLE: PARALITZAT

(S’evita que les coses empitjorin)

(S’evita que les coses millorin)

A mesura que augmenta l'ús dels combustibles fòssils, se
n'esgoten les reserves, la qual cosa comporta un augment
del preu, que es tradueix en una disminució de l'ús.

Quan un alumne demostra una millora en la qualitat del
comportament a l'aula, l'expectativa del mestre sobre el
comportament d'aquest alumne augmenta (ara ja sap del que
és capaç!). A mesura que augmenten les expectatives del
mestre, la probabilitat que faci l'esforç d’implicar-se i elogiar
l'alumne es redueix. Quan l'alumne no rep elogis pel seu
esforç, el seu comportament es deteriora.

PREU DEL
COMBUSTIBLE

RESERVES DE
COMBUSTIBLES
FÒSSILS

IMPLICACIÓ I
ELOGIS DEL
MESTRE

ÚS DE COMBUSTIBLES
FÒSSILS

EXPECTATIVES
DEL MESTRE
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QUALITAT DEL
COMPORTAMENT DE
L’ALUMNE A L'AULA

Pas 4

Descobrir l’estructura
profunda
En aquest pas identificareu l'estructura profunda del
mapa del sistema. Ho fareu analitzant els elements
més importants dels bucles que heu identificat
(factors i relacions causals) i fins i tot els bucles en
conjunt i les seves relacions. Després de sintetitzar el
que observeu, veureu què hi ha al centre del sistema:
una estructura profunda que uneix els bucles.

RE SU LTATS
Un esbós de l'estructura profunda del sistema.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
D E SCO B R IR L’ E S TRU CTURA
P ROFUND A

ACCIONS

1

Imprimiu (o torneu a dibuixar) els bucles del pas anterior
i col·loqueu-los sobre una superfície de treball gran.

2

En equip, agrupeu bucles que tractin problemes
similars. Creeu una etiqueta que descrigui la
característica dominant d'aquesta agrupació. Tot seguit,
distribuïu aquestes agrupacions a prop d'altres que hi
encaixin lògicament. Així es pot començar a visibilitzar
l'existència d'àmbits diferents.

3

4

Alta

3-4 hores (preveieu temps de reflexió
addicional durant les setmanes següents)

C O NS E LLS

Individualment, estudieu aquests àmbits (agrupacions de
bucles) i trobeu el relat que els vincula. La idea és que
creeu un bucle (o bucles) que expliqui el relat dominant
del sistema. Bàsicament, es tracta de formular la
resposta a la pregunta quin és el comportament
dominant del sistema i com funciona?
Dibuixeu el bucle que uneix els elements principals i
que serveix per estructurar el mapa. Feu servir notes
adhesives sobre paper per provar diverses
disposicions fins que el bucle o els bucles i el relat
resultant tinguin sentit. Conserveu moltes versions per
compartir amb l'equip.

5

Poseu en comú el treball individual i busqueu-hi les
similituds emergents. En definitiva, necessiteu una
estructura profunda consensuada per l'equip. En el
procés de mapatge l’anomenem estructura profunda,
perquè constitueix el centre del mapa.

6

Jugueu amb els bucles organitzant-los al voltant de
l'estructura profunda per àmbits temàtics. Això us
ajudarà a refinar les idees. Refineu i aclariu
l'estructura profunda amb l'equip gran.

Pareu atenció a aquests tres criteris per
crear una estructura profunda
convincent:
1 Real. S'ha de fonamentar en
evidències dels bucles que teniu
identificats. Cal mantenir el
focus en la comprensió i
descripció de l'estat actual; no,
del desitjat.
2 Potent.Heu de copsar l'essència del
sistema i del seu comportament, i
ho heu d'articular d'una manera
totalment convincent.
3 Funcional.Ha de servir de punt
d'ancoratge útil per als altres bucles
del mapa. Sovint l'estructura
profunda és un circuit de
retroalimentació, però de vegades
és millor representar-lo mitjançant
dos o tres bucles connectats.
Sigueu creatius i trobeu la millor
descripció del punt central del
sistema.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
D E S C O B R IR L’ E S TR U CT U RA
P R O F UN D A

EXEM PL E

SEGURETAT
FINANCERA
A LES LLARS
DELS EUA

DIFICULTATS PER
ACCEDIR A
FINANÇAMENT
EXTERN

ATRACTIU DE SERVEIS
FINANCERS ALTERNATIUS
INAPROPIATS

ESTRUCTURA
PROFUNDA

CONFIANÇA I COMPROMÍS
DEL CONSUMIDOR AMB EL
SECTOR FINANCER

IDONEÏTAT DE LA
RESPOSTA DEL SECTOR
FINANCER

L'estructura profunda del mapa d'inclusió financera dels
EUA de la Xarxa Omidyar va sorgir en revisar els bucles que
s'havien identificat en un taller. Durant aquesta revisió es va
posar de manifest que alguns factors, com ara les dificultats
per accedir a finançament extern, apareixien en molts bucles,
independentment del tema del bucle.
Aquesta estructura profunda es formula mitjançant un bucle
que, llegit en el sentit de les agulles del rellotge des de la
part superior, diu el següent: a mesura que la seguretat
financera de les famílies dels EUA disminueix, augmenten
les dificultats d'accés a finançament extern i, per tant,
disminueix l'adequació de la capacitat de resposta del
sector financer, la qual cosa comporta que disminueixi el
grau de confiança i compromís dels consumidors amb el
sector financer, de manera que creix l'atracció per serveis
financers alternatius inapropiats que, al seu torn,
contribueixen a disminuir la seguretat financera de les
famílies.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
D E SCOBR IR L’ E S T RUCTURA
P RO F U ND A

EXEM PL E

Primer, l'equip d’inclusió financera
dels EUA va establir bucles i va
començar a buscar-hi factors
comuns i relacions causals.

Després de reflexionar sobre els factors i
les relacions, cada membre de l'equip va
dibuixar (durant mitja hora) el que creia
que podria ser l'estructura profunda del
sistema. Tot seguit, es van compartir les
primeres aproximacions i es van debatre.
Aquí es mostra un exemple de les
conclusions d'un membre de l'equip.
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Pas 5

Confeccionar
el mapa
En aquest pas observareu tots els bucles, hi
localitzareu els factors solapats i dibuixareu
interseccions compartides per crear el primer
mapa, una visualització holística i coherent del
sistema. Aquest és un procés iteratiu; esteu
iniciant un document viu, que evolucionarà i
s'anirà actualitzant.

RE SU LTATS
Un mapa provisional del sistema.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
CON FE CC IONAR E L MA P A

ACCIONS

1

2

3

Feu servir paper i llapis o Kumu per sintetitzar els
bucles i els factors amb què confeccionareu el mapa.
Qualsevol d'aquests dos procediments us ajudarà a
moure les coses i iterar quan treballeu en les
connexions i la construcció del mapa.
Partiu de les agrupacions de bucles de l'últim pas i
disposeu els bucles al voltant de l'estructura profunda.
Col·loqueu a prop els factors que siguin similars per
dibuixar relacions entre els bucles, que generaran nous
bucles.
Refineu les agrupacions identificant grups de dos o tres
bucles que comparteixin conceptes similars. Centreuvos en els relats que s'expliquen en els bucles i en els
significats que reflecteixen. Per saber quan es pot
donar per acabada la construcció de bucles, feu-vos les
preguntes següents:
— Les dades originals estan representades amb la màxima
precisió possible?
— Encara hi ha llacunes o hipòtesis que cal investigar?

Quan la investigació addicional i la construcció de
bucles no porta a idees, dinàmiques o factors nous,
podeu començar a confeccionar el mapa.

4

Comenceu a teixir els bucles. És probable que hàgiu de
sintetitzar i combinar bucles, o que n'hàgiu d'esborrar
alguns que siguin massa generals o massa específics
per a aquesta versió del mapa. També podeu crear
nous noms de factors o connexions, o combinar factors
similars que hi hagi en bucles diferents. A mesura que
sintetitzeu i construïu, utilitzeu aquestes noves peces
del relat per explicar la història que capten els bucles.
Assegureu-vos que tot el que hi hagi al mapa formi part
d'un bucle (és a dir, tanqueu tots els bucles!).
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Alta

6-8 hores

C O NS E LLS
— Mentre feu el mapa, pregunteu-vos si
cada bucle afegeix informació nova
que sigui essencial per entendre el
sistema, o si hi ha bucles que, tot i
que poden ser interessants, no són
essencials.
— Per evitar que el mapa acabi sent un
batibull, cal utilitzar i reutilitzar
connexions causals de manera que
les mateixes connexions puguin
formar part de tres o quatre bucles
diferents. A més, heu d'intentar reduir
les fletxes que es creuen, ja que
resulten visualment confuses.
— Assegureu-vos que el mapa es basi
en l'evidència i que realment
reflecteixi com és el sistema actual;
no com us agradaria que fos.

EN TE ND RE EL S ISTEM A
C ON F ECCIO N AR EL M A P A

ACCIONS

5

Continueu aquest procés fins que hàgiu completat un
mapa provisional que inclogui tots els relats
importants del sistema. No hi ha cap mida estàndard
fixada per al mapa, però en general inclouen entre 15
i 30 bucles. Per ajudar-vos a decidir si cal incloure-hi
un bucle concret, pregunteu-vos si ajuda a
comprendre el sistema: "Hi ha bucles que afegeixen
complexitat visual (molt enredats) i redueixen la
capacitat de veure tot el sistema?". Feu el mateix per
a cada factor (per exemple: "Aquest factor afegeix
comprensió o simplement afegeix complexitat al bucle
i, per tant, redueix la claredat del relat?"). Hi ha factors
que es podrien combinar o eliminar?

6

El resultat de completar aquest pas és un mapa
provisional, que podeu posar a prova i perfeccionar
amb el suport d'experts.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
C ON FEC CIONAR E L M A P A

Els membres de l'equip d'inclusió financera
dels EUA van disposar els bucles en
agrupacions al voltant de l'estructura profunda
que havien identificat. A continuació, van teixir
els bucles que integraven l'estructura profunda
per formar un mapa que captés els principals
factors que impulsen la inclusió financera als
EUA. Mentre confeccionaven el mapa, es van
adonar que hi havia quatre grans àmbits
temàtics: demanda del consumidor,
tecnologia financera vista pels proveïdors,
operadors vistos pels proveïdors i impulsors
de desconfiança.
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Pas 6

Elaborar el relat
El mapa us ajudarà a explicar millor el sistema
en què voleu influir. Explicar el sistema als altres
us pot ajudar a aprofundir- ne la comprensió. El
mapa és una taula de continguts visuals per a un
relat ric, holístic i dinàmic del repte en el seu
context. En aquest pas planificareu i explicareu el
relat de tot el mapa que esteu preparant per
compartir-lo amb l’equip gran i amb altres experts
o grups d'interès, a fi d'obtenir-ne comentaris.

R ESU LTATS
Una manera de compartir el relat del mapa amb persones que no
han col·laborat en el procés de mapatge.
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
E LABO RAR E L R E LAT

ACCIONS

1
2

Quan expliqueu el vostre relat, comenceu per
presentar l'àmbit de la iniciativa i l'encaix amb la missió
més àmplia de la vostra organització.
Expliqueu la visió ideal i la visió assolible a mitjà
termini.
Exemple: La nostra visió ideal —aquesta aspiració o visió
que tenim per al sistema i com funciona— és... [indiqueu la

Mitjana

2-3 hores (preveieu temps addicional
perquè els qui fan el mapa rebin
aportacions de la resta de l’equip)

CO NSEL LS
— Feu servir etiquetes i colors per fer que el

vostra visió ideal i la visió assolible a mitjà termini o

mapa s'adapti visualment al relat.

l'objectiu de 5 a 10 anys en el camí cap a la visió ideal].

— És útil veure mapes fets per altres

3

professionals més experimentats. Si veieu

Presenteu l’estudi del sistema, incloent-hi la
vostra pregunta central.

el flux i el format d'un relat ben explicat, us
resultarà molt més fàcil elaborar-ne el

Exemple: Volíem comprendre millor el nostre context de

vostre.

treball, amb l'objectiu de desenvolupar una estratègia més
eficaç. Vam començar per fer-nos una pregunta central...
[indiqueu la vostra pregunta central].

4

— Les accions d'aquest pas us serveixen de
guia per elaborar un relat complet, que
sovint adaptareu o utilitzareu només
parcialment segons el públic o la finalitat.

Expliqueu com heu escoltat el sistema i com heu
creat el mapa.

Per exemple, si voleu demanar a un grup
d'experts l'opinió sobre un àmbit del mapa
en què teniu dubtes, els en podeu explicar

5

Exemple: Vam revisar a fons els principals informes i la

els antecedents, els podeu fer un breu

literatura acadèmica, la qual cosa ens va ajudar a

recorregut pel mapa i els podeu descriure

dissenyar un taller per a 40 persones que

la visió general de tots els àmbits, però

representaven diferents parts del sistema... [esmenteu

convé que us centreu a explicar-los

anècdotes clau de la vostra recerca].

detalladament aquesta part del mapa.

Expliqueu el relat principal mitjançant una breu
descripció (1-2 frases) de l'essència del mapa.
Després reviseu-ne l'estructura profunda factor a
factor, de manera que el relat sigui convincent.
Exemple: El nostre relat principal és... [breu descripció].
Aquest relat central es representa al mapa amb aquestes
dues dinàmiques... [estructura profunda]. La primera és el
bucle... [concreteu el bucle], que comença amb... [expliqueu
el primer factor del relat del bucle], que... [expliqueu tot el
relat del bucle].
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EN TE ND RE EL S ISTEM A
ELABO RAR E L R E LAT

ACCIONS

6

Treballeu l'explicació de l'estructura profunda
descrivint els principals àmbits del mapa i la seva
dinàmica.
Exemple: En aquest mapa hi ha tres àmbits principals. A
dalt, a l'esquerra, hi ha relats sobre... Aquí, a la dreta
[apunteu cap a la zona del mapa], hi ha relats sobre...

7

Recorreu més a fons cada àmbit del mapa i
destaqueu-ne idees particulars.
— Assigneu un nom a cada àmbit del mapa (repetiu
el pas 6) per definir el context dels bucles.
— A mesura que avanceu pels bucles, assegureu
vos que tinguin un nom que descrigui clarament el
que hi passa. Comenteu l'impacte que té cada
bucle sobre altres bucles o sobre el conjunt del
sistema. Expliqueu-ne breument el relat i eviteu
fer-ho amb un enfocament massa mecànic (per
exemple: "A mesura que x augmenta, y
disminueix; a mesura que y disminueix, z
disminueix...").
— Constateu que els bucles de cada àmbit es
connecten entre si, amb l'estructura profunda i
amb altres àmbits del mapa, de manera que
expliquen un relat connectat que es construeix
amb cada bucle addicional.
— Compartiu informació sobre les claus dels bucles
seleccionats (per exemple, poseu en evidència
que hi ha bucles que obstaculitzen el procés i
d'altres que el faciliten).
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Pas 7

Compartir i refer
el mapa
En aquest pas compartireu el relat i el mapa amb
diversos públics, incloent-hi experts i grups d'interès de
l'àmbit. Aquest procés posarà a prova la vostra
comprensió del context. Les converses que tindreu us
ajudaran a perfeccionar el relat i a millorar el mapa. Al
final d'aquest procés, tindreu un mapa de treball que us
permetrà analitzar i identificar punts de palanca i
desenvolupar l'estratègia.

RES U LTATS
— Un mapa de treball i un relat del sistema actual a partir del
qual podreu desenvolupar l'estratègia.
— Un registre dels comentaris que hàgiu rebut i de com han fet
evolucionar les vostres idees.
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ENT EN D RE E L SIST EM A
C OM PA R T IR I REFER
E L MAPA

ACCIONS

1

Comenteu el mapa en equip. Tingueu presents els
buits informatius i les incerteses, així com els punts
forts que cal posar a prova.

2

Feu una llista d'experts i grups d'interès que
puguin ajudar a omplir, refinar i posar a prova el
mapa. Busqueu perspectives que us aportin
visions diferents que us impulsin a pensar.

3

Feu sessions de debat, en grups petits o individuals,
amb experts i representants de grups d'interès, per
posar a prova el mapa i el relat. Feu preguntes com
ara les següents:

Alta

2-4 hores ( e l calendari depèn de
les agendes dels experts)

— Us sona alguna cosa?
— Què us sorprèn?
— Què creieu que hi falta?

4

Modifiqueu el mapa d'acord amb la nova visió que
hagi resultat de la interpretació de les diverses
perspectives.
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ENT EN D RE E L SIST EM A
C OM PA R T I R I R E FER
EL M AP A

EXEM PLE

L'equip d’inclusió financera dels EUA va fer un
taller per posar a prova la primera versió de
treball del mapa. Es va observar el mapa des
de molts angles diferents i es van fer
comentaris sobre quins àmbits semblaven
convincents i en quins àmbits semblava que no
hi havia prou dades per justificar que fossin al
mapa.
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VISIÓ GENERAL DEL PROCÉS

FASE 0

E MP R E N D R E E L P R O C É S

FASE 1

ENTENDRE
EL SISTEMA

F AS E 2

FASE 4

APRENDRE
D E L S IS TE M A

IDENTIFICAR
PUNTS DE
PALANCA
FASE 3

ACTUAR
ESTRATÈGICAMENT
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IDENTIFICAR
PUNTS DE
PALANCA
El temps que heu dedicat a construir el mapa del
sistema amb rigor us ha preparat per poder
identificar les maneres més efectives de provocar
canvis que transformin el sistema i el facin avançar
cap a la visió ideal.
En aquesta part del procés buscareu els punts del
sistema que tenen més potencial de produir canvis
positius amb esforços relativament petits i
n'avaluareu la viabilitat, l'impacte potencial i l'encaix
amb l'organització. Aquesta anàlisi us servirà de
base per dissenyar la vostra estratègia de
transformació del sistema.

ESTEU A PUNT?
Abans d'embarcar-vos en
aquesta secció, assegureu-vos
d'haver compartit i refet el
mapa.
Per als passos següents
necessiteu un mapa gran
imprès.
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IDENTIFICAR
PUNTS DE PALANCA

Pas 8

Formular el problema
sistèmic
Identificar les qualitats no desitjades
del sistema sobre les quals es vol
actuar.

Pas 9

Buscar punts
de palanca
Buscar àmbits del sistema on petits
esforços tinguin un gran
impacte potencial.

Pas 10

Articular hipòtesis
de palanca
Establir connexions entre factors i articular
hipòtesis d'impacte a curt termini i de
transformació sistèmica a llarg termini.
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Pas 11

Avaluar la viabilitat i
l’impacte potencial
Analitzar i avaluar la capacitat
d'impacte i la viabilitat de les
hipòtesis de palanca.

Pas 12

Avaluar l’encaix
amb l'organització
Avaluar en quina mesura aquestes
hipòtesis de palanca s'ajusten als
valors, les capacitats i els
avantatges de l'organització.
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Pas 8

Formular el problema
sistèmic
En aquest pas descriureu les qualitats no desitjades que
actualment té el sistema. La formulació de problemes
sistèmics permet comparar l'estat actual del sistema amb la
visió ideal i la visió assolible a mitjà termini. L'estratègia és la
manera en què espereu passar de l'estat actual a l'estat
desitjat.

RES U LTATS
Una formulació d’un problema sistèmic.
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IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
FO RMULA R E L P ROBLE MA SISTÈMIC

ACCIONS

1

2

3

4

Pengeu a la paret un mapa gran del sistema. Si
no teniu disponible una impressora de gran
format, dibuixeu-lo a mà tan gran com sigui
possible o projecteu-lo.

Mitjana
1 hora d e fe i n a individual i 1,5 hores de
feina en grup

Observeu el mapa i pregunteu-vos quins patrons del
sistema actual fan que el sistema no es comporti
d'acord amb la visió ideal o la visió assolible a mitjà
termini.

CO NSEL L
Primer reflexioneu individualment i
després debateu les idees en grup.
Això us pot ajudar a identificar supòsits
subjacents.

Individualment, descriviu breument com funciona
actualment el sistema. Heu de fer una afirmació breu i
convincent, basada en la vostra anàlisi del sistema,
que pugueu explicar en 30 segons o menys. Aquests
són alguns exemples per començar:

-

El sistema actual serveix per
i
.

-

El sistema actual s'allunya de la visió ideal a
causa de
.

-

El propòsit dominant, encara que no desitjat,
del sistema és
.

-

El sistema actual està optimitzat per
produir
.

Quan tingueu una descripció breu i convincent del
comportament del sistema actual, poseu-la a prova amb
la visió ideal o la visió assolible a mitjà termini per
formular un problema sistèmic en els termes següents:
Mirem de passar d'un sistema que... [descripció del
comportament del sistema actual] a un sistema que...
[visió ideal o visió assolible a mitjà termini].

5

Ara debateu en grup les descripcions i les
formulacions de problemes sistèmics i consensueu
una descripció coherent de l'estat actual del sistema i
de com espereu que sigui en el futur.
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Pas 9

Buscar punts de
palanca
Els sistemes canvien millor quan es canvien a si
mateixos: els canvis que s'impulsen des de dintre del
sistema solen tenir més impacte i sovint són més
sostenibles. En aquest pas analitzareu el mapa del
sistema per identificar-hi punts de palanca, és a dir,
punts del sistema en què un petit esforç pugui
desencadenar canvis dinàmics que ajudin a
transformar-lo i l'apropin a la visió ideal.

RE SU LTATS
Identificació de diversos punts de palanca.
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IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
BUS CA R PUNTS DE P ALANCA

ACCIONS

1

4

Pengeu en una paret el mapa. Estudieu-ne
individualment els factors, les connexions i els bucles
per identificar-hi punts de palanca. Tingueu en compte
que encara que els factors són les funcions més visibles
dels mapes, no són els únics punts on es pot fer palanca.
Considereu els factors, però també les relacions entre
factors (les fletxes que connecten factors) i els bucles
(que sovint tenen més impacte potencial) quan busqueu
punts del sistema per fer palanca.

Moderada

Les preguntes següents us poden ajudar a trobar
aquests punts de palanca:
1. On està estancat el sistema? Busqueu punts en què el

Feu fotos d'alta qualitat del mapa
gran amb les notes adhesives.
Aquestes imatges seran útils per
portar un registre de l'anàlisi que
esteu fent.

sigui poc probable que canviï en un futur proper.
2. On hi ha energia acumulada per al canvi?
Cerqueu punts on l'energia interrompi l’statu quo o
intenteu reorganitzar i provocar l’aparició de nous patrons.

Feu una foto del mapa amb
les notes.

3. On hi ha punts que semblen un calaix de sastre (punts
en què hi ha una barreja d'elements positius i negatius)?
Busqueu punts que podrien canviar el sentit de la seva
influència positiva o negativa.
4. On hi ha punts que sembla que produeixin efectes
positius? Busqueu punts on ja s’estiguin produint canvis
positius.
veieu

efectes

expansius?

Busqueu

factors

i

dinàmiques que puguin afectar molts altres factors o
dinàmiques descendents.

2

3 hores

CONSELL

comportament del sistema estigui profundament arrelat i

5. On

Feu una llista de punts de palanca basada en
aquest debat. Habitualment, hi haurà menys
punts de palanca que notes adhesives al
mapa, ja que normalment un punt de palanca
té diversos marcadors.

Enganxeu al mapa notes adhesives amb les vostres
observacions. Feu servir un color diferent per classificar
els punts de palanca d'acord amb les cinc preguntes que
us han d'ajudar a identificar-los.

en grup les notes que heu enganxat al mapa
3 iDebateu
considereu les evidències i les dades observables
que us permeten identificar punts de palanca. Què
expliquen aquestes dades i evidències? Es concentren
en àmbits concrets del mapa? Com es relacionen els
punts de palanca?
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Pas 1 0

Articular hipòtesis
de palanca
En aquest pas desenvolupareu idees sobre com es
poden activar els punts de palanca. Ho articulareu en
forma d'hipòtesis que expliquin les connexions i
interrelacions entre les diverses parts del sistema i
com s'espera que les accions afectin les dinàmiques
del sistema i contribueixin a transformar-lo de manera
sostenible.

RES U LTAT S
Generar un efecte de palanca que transformi el sistema.
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IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
A RTICULAR HIPÒTESIS DE PALANCA

ACCIONS

1

Descriviu com es podria fer palanca en cadascun dels
punts que heu identificat en l'últim pas:

Mitjana
2 hores i el temps addicional que
calgui per reflexionar-hi i perfeccionar
ho

— Reforçant una dinàmica positiva.
— Afeblint una dinàmica negativa.
— Transformant una dinàmica negativa en
positiva.
— Creant una nova dinàmica.

CO NSEL LS

— Escurçant o accelerant un termini.

2

3

— Us pot ser útil combinar dos punts
de palanca en una sola hipòtesi de
palanca.

Treballeu en grups de 2-3 per construir hipòtesis de
palanca (si-aleshores-perquè) que formulin una
lògica més completa del que creieu que podria
passar en cada punt de palanca. A la pàgina següent
hi trobareu una plantilla.

— Mireu mes enllà del punt del mapa
que us interessi. De vegades, hi
podeu detectar un punt millor per
intervenir-hi.

Repetiu aquest procés per a cadascun dels punts de
palanca i reviseu-los i perfeccioneu-los en equip. Escriviu
les hipòtesis en fulls de paper i pengeu-los a la paret.
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IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
ARTICULAR HIPÒTESIS DE PALANCA

EINA
JOC DE PARAULES D’HIPÒTESI DE PALANCA

Nom

Si fem
A curt termini

(a ct ivi t a ts: a c c io ns, p ro du ct e s, ser v e is, i n ve r s i o ns,
subvenci o n s, etc.)

Afectarem aquests
punts clau del mapa
(impactes directes: factors o relacions causals que
hi ha en algun bucle)

p e rquè
(raons per les quals penseu que aquestes
act i vitat s pr oduir an aque sts re sul tats)

A mitjà termini

Amb aquests resultats, esperem
generar impactes en dinàmiques
clau del sistema

( im p a c tes d i n àmic s : u n p u n t p o s i t i u r e f o r ç a t , u n a
d i nà m i c a v ic i o sa de b i li t a d a o t r e n ca d a o un a n ov a
d i nà m i c a)

perquè
(raons per les quals c reieu que els impactes directes
donaran lloc a aquests impactes en dinàmiques clau)

Amb aquests impaactes directes i
impactes dinàmics, esperem
generar altres impactes en
altres punts del sistema

( efectes expansius)

A llarg termini

perquè
(raons per les quals penseu que aquests i m p a c t e s
d i r e c t e s i i mpactes d inàmics comportaran aquests
efe ctes expansius )

Amb aquests impactes dinàmics i
efectes expansius, esperem veure
aquests canvis transformadors
del sistema

perquè

59

(canvis sistèmic s: assoliment de la v ostra visió a
mitjà termini)

IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
ARTICULAR HIPÒTESIS DE PALANCA

E XEM PL E

Hipòtesi de palanca de l'equip de construcció
de pau d'Humanity United
Donar suport als innovadors del sistema de construcció de pau perquè en comptes de
centrar-se en la predicció de conflictes violents se centrin en la prevenció d'aquestes crisis.

1. Activitats > Impactes directes

3. Impactes en dinàmiques clau > Efectes expansius

Alguns innovadors de l'àmbit de construcció de pau han
comprès la importància d'avançar-se a les crisis invertint en
comprensió del risc de conflicte i resposta en lloc d'invertir en
reacció davant de crisi. Les activitats se centren a donar suport
a aquests innovadors.

En incidir en aquesta dinàmica clau (reforçant el bucle
"respondre al risc"), es debilita el bucle "predicció i no
prevenció", perquè es constata que la prevenció de la
violència és més efectiva que la predicció de les crisis.
Aquesta dinàmica clau, juntament amb l'actuació en el punt
de palanca "impulsors interns del canvi", debilitarà els
bucles "assignació de pressupost per projectes; no
associació" i "reacció a la crisi".

Si donem suport a aquests innovadors, tindrem millors eines
de detecció i anàlisi de riscos (augment de la "comprensió
del risc de conflictes violents") i augmentarem el temps
d'acció preventiva abans que es produeixin crisis (augment de
la "finestra d'oportunitat per a una acció eficaç").

4. Transformació del sistema
Creiem que això ajudarà a millorar el sistema, perquè el
suport actual a aquests innovadors és insuficient i els seus
aprenentatges no estan prou documentats. En no estar
documentats, els aprenentatges no es tenen prou en
compte en les actuacions de construcció de la pau.

Creiem que aquests impactes dinàmics i aquests efectes
expansius convenceran els actors clau del sistema de
construcció de pau que cal canviar les pràctiques habituals,
buscar enfocaments adaptatius i promoure una cultura de
l'aprenentatge i el canvi. Aquests actors tindran menys por del
fracàs i més voluntat d'innovar i aprendre en prevenció de la
violència.

2. Impactes directes > Impactes en dinàmiques clau
Sabrem que el sistema es transforma quan hàgim debilitat o
eliminat l'estructura profunda del sistema "enfocament de
dalt a baix" i "reacció a la crisi".

Crear aquests impactes directes (augment de "comprensió
del risc de conflictes violents" i augment de la "finestra
d'oportunitat per a una acció eficaç") donarà lloc a
compromisos més efectius i documentats, que atrauran més
atenció i inversió cap a aquest tipus d'esforç (s'enfortirà el
bucle "respondre al risc").
Creiem que així reforçarem la generació de respostes més
eficaces.
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IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
ARTICULAR HIPÒTESIS DE PALANCA

E XEM PL E

Per fonamentar les hipòtesis de palanca, és útil imprimir el mapa
del sistema i dibuixar-hi els punts de palanca. Més endavant,
també creareu un mapa d'estratègia final per ressaltar-hi els
punts de palanca i els efectes expansius amb què l'estratègia
prevegi transformar el sistema.

MAPA DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ DE PAU D'HUMANITY UNITED

Impactes directes
Impactes en dinàmiques clau
Efectes expansius
Canvis del sistema
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Pas 1 1

Avaluar la viabilitat i
l'impacte potencial
No tots els punts de palanca són prou potents per fer
avançar el sistema cap a la visió desitjada. En aquest
pas, a partir de l'anàlisi de les evidències recollides,
avaluareu la viabilitat d'incidir en els punts de palanca i
el seu impacte potencial.

RES U LTATS
Priorització de punts de palanca sobre la base de la viabilitat
d'incidir-hi i l'impacte potencial.
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IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
AVALUAR L A V IA BILITAT I L ' I M P A C T E POTENCIAL

ACCIONS

1

Reflexioneu individualment sobre la força i la viabilitat
d'incidir en cadascun dels punts de palanca
seleccionats. És creïble la hipòtesi? Quin impacte
potencial tenen els punts de palanca per generar
canvis en el sistema? Reviseu la lògica dels passos
de cada hipòtesi i identifiqueu-hi els possibles punts
febles.
Observant la cadena en conjunt, intuïtivament, com
en valoreu l'impacte potencial? És viable incidir en el
punt de palanca? Utilitzeu fulls de qualificació
individual (vegeu-ne un exemple a la pàgina següent)
per marcar la puntuació que atorgueu a cada punt de
palanca.

2

Abans de debatre en grup, penseu individualment
quins són els supòsits clau amb què justifiqueu les
puntuacions. Hi ha diferents tipus de supòsits. Feu
servir les indicacions de la pàgina 65 com a guia. Per
classificar cada punt de palanca, utilitzeu una nota
adhesiva gran per anotar-hi les hipòtesis que cregueu
que justifiquen la vostra puntuació.

3

Col·loqueu un full nou al costat de cada full d'hipòtesi
de palanca i dibuixeu-hi un rang (vegeu un exemple
de full de qualificació del grup a la pàgina següent).

4

Transferiu a aquests fulls les puntuacions
individuals i les notes adhesives de supòsits.

5

Debateu en grup cada hipòtesi de palanca, les
diferents qualificacions i els supòsits implícits. Tingueu
en compte els punts en què hi ha molt d'acord i els
punts en què les opinions divergeixen.

6

Consensueu en equip quins són els punts de palanca
que prioritzeu, tenint en compte l'impacte potencial i la
viabilitat.
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Mitjana

Més d'1 hora segons el grup

IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
A VALUAR LA VIABILITAT I L'IMPAPCTE POTENCIAL

F ULL DE QUALIFICACIÓ INDIVIDUAL

FULL DE QUALIFICACIÓ DEL GRUP

P u n t de palanca 1
Ba ix

(El nom del punt de palanca va aquí )
Alt

Im p a c te potencial

P u n t de palanca 2
Ba ix

Baix
Alt

P u n t de palanca 3
Ba ix

Vi a bi li tat
Ba ixa

A lt

P u n t de palanca 4
Ba ix

Alt

P u n t de palanca 5
Ba ix

Al t

P u n t de palanca 6
Ba ix

Alt

P u n t de palanca 7
Ba ix

Alt

P u n t de palanca 8
Ba ix

Alt

Alt
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Al ta

IDE NTIFIC AR PU NT S DE P A LA NC A
AV ALU A R L A VI A BI LI TA T I L'IMPACTE PO TE N C IA L

Quins supòsits justifiquen les vostres qualificacions?
Quines hipòtesis universals afecten la vostra avaluació? (Suposicions que són valors clau i
creences fonamentals per a la vostra organització; per exemple: "l'apoderament individual és vital
per al canvi social" o "la igualtat d'oportunitats és prioritària".)
Quines hipòtesis justificades poden ser implícites en la vostra avaluació? (Supòsits que s'han
provat o que es fonamenten en dades i evidències; per exemple, les dades mostren que "la
resiliència requereix propòsit, comunitat i control".)
Quins supòsits provisionals podrien justificar la vostra avaluació? (Suposicions per a les quals
no hi ha prou evidència sòlida però sí indicis o intuïcions; per exemple, les anècdotes indiquen que
"la por del fracàs és el principal obstacle de la innovació en l'àmbit de construcció de la pau".)
NOTA: Alguns dels supòsits que generen més risc són els que ni tan sols sabeu que esteu
utilitzant. Són els supòsits implícits. Com que és difícil escriure el que no se sap, aquests són els
que cal fer aflorar en converses amb altres persones i cal tenir-los en compte quan intervingueu en
el sistema.
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Pas 12

Avaluar l’encaix amb
l'organització
La vostra estratègia no pot abastar tots els punts de
palanca ni tampoc ho ha de pretendre. En aquest pas
analitzareu els punts de palanca en funció de
l'alineament amb els valors de la vostra organització i
de les capacitats, els avantatges diferencials i el
posicionament que teniu respecte d'altres possibles
actors.

RES U LTATS
Selecció dels punts de palanca que es desenvoluparan en l'estratègia.
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ID EN TIFIC AR P UN TS D E PA L A N CA
A V A L UAR L ’ E N C AIX

ACCIONS

1

Reviseu en grup els punts de palanca
seleccionats en el pas anterior.

2

Per a cada punt de palanca, avalueu-ne l'encaix amb
la vostra organització d'acord amb el model que hi ha
al costat.

3

Tingueu en compte les vostres puntuacions dels punts de
palanca abans de marcar-les al paper del grup. Utilitzeu
l'instint i l'experiència, així com el coneixement del
sistema, per avaluar cada una de les tres escales.

4

5

6

Entre baixa i mitjana

2-3 hores

(E s crivi u el pu n t de pa lan c a aq u í )

E n caix amb els valors/creences de
la vostra organització:

Després d'apuntar les vostres qualificacions, mireu les
qualificacions dels altres, debateu-les en grup i
observeu en què hi ha molt d'acord i on divergeixen
les opinions.

Ba ix

Treballeu en cadascun dels punts de palanca i
debateu a fons les vostres perspectives amb els
companys d'equip. Comenteu especialment la
capacitat de transformar el sistema que creieu que
poden tenir aquests punts de palanca.

E ncaix amb le s capacitats
de la vostra organització:
Ba ix

Consensueu els punts de palanca que
desenvolupareu. Habitualment són entre dos i quatre.

Al t

E ncaix amb el vostre
avantatge dif e rencial:
Ba ix

7

Al t

Conserveu el vostre treball mitjançant
fotografies i documentació escrita.
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Al t

VISIÓ GENERAL DEL P R O C É S

FASE 0

E MP R E N D R E E L P R O C É S

FASE 1

ENTENDRE
EL SISTEMA

FASE 4

FASE 2

APRENDRE
D E L S IS TE M A

IDENTIFICAR
PUNTS DE
PAL A N C A

F AS E 3

ACTUAR
ESTRATÈGICAMENT
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Pas 1 3

Maximitzar el potencial
de palanca
En aquest pas heu de pensar en una estratègia que
maximitzi l'impacte potencial dels punts de palanca.
Explorareu quins punts de palanca es poden
relacionar i reforçar entre si, desenvolupareu la
vostra estratègia de transformació del sistema i
la millorareu amb un relat i una visualització
convincents.

RESULTATS
Una estratègia, un relat i un mapa per transformar el sistema.
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AC TUAR ESTRATÈGICAMENT
MAXI M I T Z A R EL P O T E N C I A L D E PA L A N C A

ACCIONS

1

2

3
4

Amb l'equip del projecte, feu una sessió de treball
d'estratègia de diverses hores de durada. Heu de tenir
a mà les hipòtesis de palanca, una versió gran del
mapa i notes adhesives de colors diferents.

Alta

Variable, entre algunes hores i algunes
setmanes

Representeu visualment les hipòtesis de palanca al
mapa (vegeu-ne un exemple a la pàgina 61), des de
les activitats concretes fins als impactes associats i
als impactes descendents. Utilitzeu una nota adhesiva
de color diferent per a cada hipòtesi de palanca.

CONSELLS
Considereu la possibilitat de crear un
mapa d'actors per veure com poden influir
en punts de palanca que són clau per al
sistema.

Identifiqueu i descriviu com es relacionen o es
reforcen les hipòtesis individuals entre si.

Un mapa d'actors és un mapa que il·lustra
les relacions entre els actors d'un
sistema.

En aquesta etapa, analitzareu a través de quins punts
de palanca es pot tenir un impacte addicional
estratègic. Us poden ajudar a pensar-hi, les preguntes
següents:
— Com podríem combinar diversos punts de palanca per
ampliar-ne l'impacte?
— Com podríem mitigar el potencial d'impactes negatius i
maximitzar la capacitat d'aprendre de l'impacte de les
nostres accions?
— Com podríem treballar amb eficàcia amb altres actors
del sistema?
• Com podríem tenir en compte el que altres actors
actualment fan o podrien fer per activar els punts de
palanca?
• Com podríem apoderar els actors locals per produir el
canvi?
• Com podríem col·laborar amb altres actors que actuen o
tenen capacitat d'actuar en els punts de palanca i com
podríem aprendre d'ells i amb ells?
• Com podríem influir en actors que treballen en altres
àrees del sistema o com podríem aprendre d'ells?
• Com podríem convèncer altres actors perquè incidissin en
punts de palanca en què nosaltres no tenim capacitat per
actuar-hi?
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ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
MAXIMITZAR E L POTE NCIAL D E PALANCA

ACCIONS

5

Tenint en compte totes les qüestions anteriors, articuleu
una estratègia coherent per transformar el sistema.
Hauria de ser un relat, de dues pàgines com a màxim,
que expliqués com es pot aconseguir un gran impacte
fent palanca en algun o alguns punts del sistema.

6

Si treballeu amb Kumu, podeu utilitzar el mapa
contextual i la reflexió que heu fet en aquest pas per
crear un mapa d'estratègia de transformació del
sistema que destaqui els punts de palanca en què us
centreu i la manera com les activitats i els impactes
descendents poden reforçar-se mútuament (vegeu-ne
un exemple a la pàgina següent.)

7

Compartiu el mapa estratègic de relat i transformació
del sistema amb altres persones per refinar el vostre
punt de vista.
Quan expliqueu l'estratègia, és molt probable que la
gent us pregunti: "Però com faríeu això tàcticament?"
És recomanable que ara us centreu en el què i el per
què; no, en el com. Tot i que heu de poder argumentar
mínimament que l'estratègia és factible (recordeu que
això ho vau treballar en el pas 11), ara és important que
eviteu quedar atrapats en l'enfocament tàctic.
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ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
MAXIMITZAR E L PO TEN CIAL D E P A LANCA

E XEM PL E

El relat que hi ha a continuació explica l'estratègia de l'equip de construcció de pau d'Humanity United:
reforçar dos punts positius que tenen el potencial de canviar la dinàmica central del sistema i transformar-lo
(vegeu el mapa del sistema a la pàgina 61).

PROJECTE PER TRANSFORMAR EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ DE PAU D'HUMANITY UNITED

FER PALANCA PER RESPONDRE AL RISC
DE CONFLICTES
Activitats i impactes directes
Donarem suport als innovadors
que inverteixin en la comprensió
del risc de conflictes i en la seva
resposta, en lloc de fer- ho en la
reacció davant de les crisis. Així
podrem tenir millors eines de
detecció i anàlisi de riscos
(augment del factor "comprensió
del risc de conflictes violents") i,
alhora, augmentarà el temps
d'acció preventiva abans de la
crisi (augment del factor "finestra
d'oportunitat per a una acció
eficaç").

Impactes en
dinàmiques clau
Això permetrà
documentar i fer
més eficaç el
compromís dels
innovadors, la qual
cosa atraurà més
atenció i inversió
cap a aquest tipus
d'esforç (reforçarà el
bucle "respondre al
risc").

FER PALANCA PER A LA CONSTRUCCIÓ
DE PAU INTERNA
Activitats i impactes directes
Invertirem en la formació d'actors
nacionals, com ara els moviments
socials, els líders juvenils i la
classe mitjana emergent, que
poden generar idees noves i
mobilitzar altres persones.

Impactes en
dinàmiques clau
Això augmentarà el
potencial dels esforços
locals per a una
societat més pacífica i
col·laborativa
(reforçarà el bucle de
"pau impulsada
internament").
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EFECTES
EXPANSIUS

TRANSFORMACIÓ
DEL SISTEMA

L'enfortiment dels
bucles "respondre
al risc" i "pau
impulsada
internament"
debilitarà els bucles
"assignació de
pressupost per
projectes; no
associació" i "por;
no canvi".

Esperem que els actors
clau del sistema de
construcció de pau
comencin a transformar
les seves pràctiques,
mitjançant l'adopció
d'enfocaments adaptatius
i la promoció d'una cultura
d'aprenentatge i reforma.
Sabrem que el sistema
s'ha transformat quan
hàgim debilitat o eliminat
l'estructura profunda del
sistema ("enfocaments de
dalt a baix" i "reacció a la
crisi").

Pas 1 4

Formular preguntes
clau d'impacte
En aquest pas formulareu les preguntes que us
permetran posar a prova les hipòtesis de palanca a
mesura que actueu en el sistema. Això us ajudarà a
identificar els supòsits implícits en l'estratègia. També
començareu a veure quins mètodes i indicadors us
poden ajudar a confirmar o descartar les hipòtesis.

RES U LTATS
Qüestions clau d'impacte, mètodes i indicadors d’avaluació potencial.
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ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
FORMULAR PREGUNTES CLAU D'IMPACTE

ACCIONS

1

2

L'activitat bàsica d'aquest pas se centra a formular les
preguntes clau d'impacte, és a dir, les preguntes
adequades per posar a prova les hipòtesis de
palanca. Feu servir la plantilla i l'exemple que hi ha a
les pàgines següents.

De mitjana a alta

4 hores

Utilitzeu l'estratègia de canvi de sistemes del pas
anterior per emplenar la primera columna de la
plantilla.

CONSEL L
Les preguntes complexes i que
reconeguin les incerteses de l'estratègia
poden ser més complicades, però també
són més útils.

Aquest exercici us farà concretar les connexions entre
les activitats i els impactes al mapa. En fer-ho, és molt
probable que us trobeu que l'estratègia no s'ajusta al
mapa i que el mapa no inclou tots els elements
necessaris per relacionar-hi l'estratègia. En aquest punt
caldrà que refeu el mapa. Això us ha d'ajudar a aclarir
les idees i us servirà de base per definir i posar a prova
les hipòtesis i els supòsits.

3

Per a cada pas de la lògica de l'estratègia, heu de
generar una o més preguntes clau que us permetin
examinar explícitament les hipòtesis i els supòsits. Per
exemple: "En quina mesura podríem dur a terme
l'activitat x?" i "En quina mesura l'activitat x comporta un
augment de y?".
Finalment, heu de definir els mètodes i els indicadors
d'avaluació (un indicador numèric, un estudi, una
enquesta, etc.) que podeu utilitzar per respondre a les
preguntes clau i per descartar i confirmar les hipòtesis.
La informació proporcionada per aquests indicadors és
clau per comprendre millor les forces del sistema i
adaptar l'estratègia i les actuacions per incrementar-ne
l'eficàcia.
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ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
FORMULAR PREGUNTES CLAU D'IMPACTE

EINA

PLANTILLA PER FORMULAR PREGUNTES CLAU D'IMPACTE

Iniciativa estratègica: [INSERIR TEXT]
Nom del punt de palanca: [INSERIR TEXT]
Hipòtesi de palanca
o de canvi sistèmic
(si-aleshores-perquè)

Perquè

Preguntes clau

Mètodes i indicadors
d'avaluació clau

(Com pensem que les actuacions
que hem planificat per actuar en un
punt de palanca del sistema
afectaran altres punts del sistema,
i com això afectarà les dinàmiques
clau del sistema i generarà efectes
expansius que contribuiran a un
canvi sistèmic a una escala més
gran.)

(Els motius, els supòsits i les
creences que fan pensar que la
hipòtesi si-aleshores es produeix.)

(Preguntes clau que ens ajudaran a
posar a prova els nostres supòsits,
a valorar l'impacte de la nostra
feina, a veure en quin grau les
nostres accions produeixen els
impactes que buscàvem i a
entendre les causes dels resultats
obtinguts.)

(Primers indicis dels impactes i canvis,
qualitatius o quantitatius; del progrés,
qualitatiu o quantitatiu, i de quina
manera es pot mesurar tot plegat.)

Activitat
(En quina mesura serem capaços
d'implementar les actuacions que
hem planificat?

(Actuacions: productes, serveis,
inversions, subvencions, etc.)

Quins supòsits clau hi ha implícits
en les actuacions planificades?
Quines preguntes podem fer per
posar a prova aquests supòsits?)

[Si fem:]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

Impacte directe
(Impacte directe en factors
específics o en relacions causals
dels bucles del sistema.)

(En quina mesura les actuacions
tenen els impactes directes que
havíem previst?
Quins són els supòsits implícits en
aquests resultats que havíem
previst?
Quines preguntes ens poden ajudar
a posar a prova aquests supòsits?)

[Aleshores tindrem impacte en
aquests punts clau del mapa:]

[Perquè:]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]
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[INSERIR TEXT]

ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
FORMULAR PREGUNTES CLAU D'IMPACTE

Impacte en dinàmiques clau
(En quina mesura els efectes en les
dinàmiques clau del sistema són els
que havíem previst?

(Impacte en les dinàmiques clau:
reforçar un bucle virtuós, debilitar o
trencar un bucle viciós,
desenvolupar un nou bucle, reduir
el retard d'un efecte, etc.)

Quins són els supòsits implícits en
aquests efectes que havíem
previst?
Quines preguntes ens poden ajudar
a posar a prova aquests supòsits?)

[Amb aquests resultats, esperem
generar impactes en aquestes
dinàmiques clau del sistema:]

[Perquè:]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

Efectes expansius
(Impactes que voldríem generar en
altres punts del sistema mitjançant
les nostres actuacions.)

(En quina mesura l'impacte en les
dinàmiques clau produeix els
efectes expansius que havíem
anticipat i afecta altres punts del
sistema?
Quins són els supòsits clau implícits
en aquests efectes expansius que
havíem previst?
Quines preguntes ens poden ajudar
a posar a prova aquests supòsits?)

[Si tenim aquests resultats i
impactes dinàmics, aleshores
esperem veure:]

[Perquè:]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

Canvis sistèmics
(Resultats significatius, que porten
el sistema a la visió assolible a mitjà
termini.)

(Hi ha indicis que l'impacte en les
dinàmiques clau i els efectes
expansius provoquin la
transformació sistèmica que
havíem previst?
Quins supòsits hi ha implícits en la
transformació sistèmica que havíem
previst?
Quines preguntes ens poden ajudar
a posar a prova aquests supòsits?)

[Si tenim aquests impactes
dinàmics i efectes expansius,
aleshores esperem veure:]

[Perquè:]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]

[INSERIR TEXT]
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[INSERIR TEXT]

ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
FORMULAR PREGUNTES CLAU D'IMPACTE

EXEMPLE

PLANTILLA DE L'EQUIP DE CONSTRUCCIÓ DE PAU D'HUMANITY UNITED PER FORMULAR PREGUNTES CLAU
D'IMPACTE
Iniciativa estratègica: Transformació del sistema de construcció de pau
Nom del punt de palanca: Respondre al risc
Hipòtesi de palanca
o de canvi sistèmic
(si-aleshores-perquè)

Perquè

Preguntes clau

Mètodes i indicadors
d'avaluació clau

(Com pensem que les actuacions
que hem planificat per actuar en un
punt de palanca del sistema
afectaran altres punts del sistema, i
com això afectarà les dinàmiques
clau del sistema i generarà efectes
expansius que contribuiran a un
canvi sistèmic a una escala més
gran.)

(Els motius, els supòsits i les
creences que fan pensar que la
hipòtesi si-aleshores es produeix.)

(Preguntes clau que ens ajudaran a
posar a prova els nostres supòsits,
a valorar l'impacte de la nostra
feina, a veure en quin grau les
nostres accions produeixen els
impactes que buscàvem i a
entendre les causes dels resultats
obtinguts.)

(Primers indicis dels impactes i canvis,
qualitatius o quantitatius; del progrés,
qualitatiu o quantitatiu, i de quina
manera es pot mesurar tot plegat.)

Activitat
(Actuacions: productes, serveis,
inversions, subvencions, etc.)

(En quina mesura serem capaços
d'implementar les actuacions que
hem planificat?
Quins supòsits clau hi ha implícits
en les actuacions planificades?
Quines preguntes podem fer per
posar a prova aquests supòsits?)

[Si fem:]

Donem suport als innovadors
que inverteixen en comprensió
del risc del conflicte i resposta
en lloc d'invertir en reacció
davant de crisi.

Som capaços d'identificar els
innovadors que lideren aquesta
nova manera de construir la
pau?

Nombre i qualitat de líders
identificats.

Som capaços de donar-los
suport per amplificar els seus
treballs?

Informació de les activitats.
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Nombre de subvencions.

ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
FORMULAR PREGUNTES CLAU D'IMPACTE

Impacte directe
(Impacte directe en factors
específics o en relacions causals
dels bucles del sistema.)

(En quina mesura les actuacions
tenen els impactes directes que
havíem previst?
Quins són els supòsits implícits en
aquests resultats que havíem
previst?
Quines preguntes ens poden ajudar
a posar a prova aquests supòsits?)

[Aleshores tindrem impacte en
aquests punts clau del mapa:]

[Perquè:]

Disposarem de millors eines
de detecció i anàlisi del risc
(augment de la “comprensió
del risc de conflictes violents”).

El suport a aquests innovadors
no és adequat i els seus
aprenentatges no estan prou
documentats ni es tenen en
compte en les actuacions de
construcció de pau.

S'incrementarà el temps
d'acció preventiva abans de
crisi (augmentarà la
“finestra d'oportunitat per
a una acció eficaç”).

El treball dels innovadors obre
noves perspectives per a la
comprensió de les dinàmiques
del risc?
Els actors clau del sistema
assumeixen el treball dels
innovadors per a una acció
efectiva en la construcció de
pau?

Documentació que evidencia que
els innovadors han integrat noves
perspectives en l'anàlisi del risc i
que, com a resultat, s'han
desenvolupat noves polítiques i
nous programes.

Impacte en dinàmiques clau
(En quina mesura els efectes en les
dinàmiques clau del sistema són els
que havíem previst?

(Impacte en les dinàmiques clau:
reforçar un bucle virtuós, debilitar o
trencar un bucle viciós,
desenvolupar un nou bucle, reduir
el retard d'un efecte, etc.)

Quins són els supòsits implícits en
aquests efectes que havíem
previst?
Quines preguntes ens poden ajudar
a posar a prova aquests supòsits?)

[Amb aquests resultats, esperem
generar impactes en aquestes
dinàmiques clau del sistema:]

[Perquè:]

Compromís dels innovadors
més eficaç i millor documentat,
la qual cosa atraurà més
atenció i inversió cap a aquest
nou enfocament (s'enfortirà el
bucle “respondre al risc”).

Disposarem de més i millors
arguments per demostrar que
aquest tipus de resposta al risc
és possible i és més efectiva que
les respostes actuals dels
principals actors del sistema. Si
no es fa cap intervenció, però, el
sistema no avançarà cap a
aquesta direcció desitjable.

Comprendre millor el risc i
buscar nous enfocaments per
incrementar la finestra
d'oportunitat per actuar
comportaran un compromís
més primerenc i més efectiu
per part dels líders i els
innovadors?
Els líders i els innovadors
influenciaran altres actors clau
del sistema perquè es
comprometin més en la gestió
del risc?
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Fòrum per treballar en l'avaluació
de nous projectes i en enfocaments
centrats en la gestió del risc.

ACTUAR ESTRATÈGICAMENT
FORMULAR PREGUNTES CLAU D'IMPACTE

Efectes expansius
(Impactes que voldríem generar en
altres punts del sistema mitjançant
les nostres actuacions.)

(En quina mesura l'impacte en les
dinàmiques clau produeix els
efectes expansius que havíem
anticipat i afecta altres punts del
sistema?
Quins són els supòsits clau implícits
en aquests efectes expansius que
havíem previst?
Quines preguntes ens poden ajudar
a posar a prova aquests supòsits?)

[Si tenim aquests resultats i
impactes dinàmics, aleshores
esperem veure:]

[Perquè:]

Afeblirem el bucle “predicció;
no prevenció”. Aquesta
dinàmica clau i els nostres
esforços en el punt de palanca
"pau impulsada internament"
afebliran els bucles
“assignació de pressupost per
projectes; no associació” i “por;
no canvis".

Perquè reforçarà l'argument que
la prevenció de la violència és
més efectiva que la predicció de
crisi.

En quina mesura l'evidència
generada pel Fòrum convenç i
és reconeguda àmpliament pels
actors clau del sistema?
En quina mesura els membres
del Fòrum comuniquen les
seves demandes de reforma
als actors clau del sistema?

Entrevistes biennals amb actors i
veus influients del sistema, per
analitzar canvis d'actitud i
comportament en la construcció de
pau.
Opinió dels membres del fòrum
sobre l'efectivitat de les seves
activitats.

L'impacte combinat d'evidència
i de demanda per a la reforma
canvia les actituds i els
comportaments dels actors clau
del sistema?
Canvis sistèmics
(Resultats significatius, que porten
el sistema a la visió assolible a mitjà
termini.)

(Hi ha indicis que l'impacte en les
dinàmiques clau i els efectes
expansius provoquin la
transformació sistèmica que havíem
previst?
Quins supòsits hi ha implícits en la
transformació sistèmica que havíem
previst?
Quines preguntes ens poden ajudar
a posar a prova aquests supòsits?)

[Si tenim aquests impactes
dinàmics i efectes expansius,
aleshores esperem veure:]

[Perquè:]

Esperem que els actors clau
del sistema de construcció de
pau comencin a adoptar els
enfocaments adaptatius i la
promoció d'una cultura
d'aprenentatge i reforma.
Sabrem que el sistema s'ha
transformat quan hi hàgim
debilitat o eliminat l'estructura
profunda ("enfocaments de dalt
a baix" i "reacció a la crisi").

Hi haurà menys por del fracàs i
més disposició a innovar i a iterar
en enfocaments que preveuen la
violència.

Han canviat les pràctiques dels
actors clau del sistema de
construcció de pau?
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Identificació d'actors i
documentació sobre el canvi
d'enfocament, més alineat amb la
prevenció que amb la resposta a la
crisi.

VISIÓ GENERAL DEL PROCÉS
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Pas 1 5

Aprendre i redefinir
l'estratègia
En aquest pas definireu preguntes per reflexionar,
avaluar i millorar l'estratègia, per influir amb més
eficàcia en el sistema. Després d'haver intervingut en
el sistema durant uns quants mesos, cal reflexionar a
fons sobre els aprenentatges.

RES U LTATS
Aprenentatges clau i implicacions articulades.
Mapa del sistema actualitzat.
Estratègia actualitzada.
Plantilla per formular preguntes clau d'impacte actualitzada.
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APRENDRE DEL SISTEMA
APRENDRE I REDEFINIR L'ESTRATÈGIA

ACCIONS

Identifiqueu els aprenentatges clau després dels
primers mesos d'intervenció en el sistema:

De mitjana a alta

— Quines són les coses més importants que heu observat

i après? Què us ha sorprès més? Per què?
— Quins esforços i estratègies han estat més efectius fins

4-8 hores amb reflexió addicional i
iteració segons calgui (vegeu els
consells que hi ha a continuació)

ara? Quins han estat els menys efectius?
• Quines proves de l'impacte (impactes directes,

CON SELLS

impactes en dinàmiques clau i efectes expansius)
teniu fins ara? Treballeu-ho amb la plantilla per
formular preguntes clau d'impacte (vegeu les
pàgines 75-76).

— És recomanable que aquestes

• Per què heu aconseguit (o no heu aconseguit) els

impactes que esperàveu?

2

Avalueu la necessitat d'actualitzar el mapa del sistema:
— Com valoreu les vostres observacions i l'efectivitat dels

esforços que heu fet per comprendre millor el sistema?
— Com heu canviat els factors i les dinàmiques (bucles)

del mapa, i com es connecten aquests bucles? Per
què?
— Com n'ha canviat (o no) l'estructura profunda?

3

Avalueu si l'estratègia s'hauria d’adaptar:
— Quines oportunitats i quins riscos emergents heu

identificat?
— Com us hi esteu enfrontant?
— Esteu implementant els factors i les dinàmiques

correctes, o cal introduir-hi canvis?
— Com heu ajustat les vostres activitats en resposta al que

heu après?
Actualitzeu la vostra plantilla per formular preguntes
clau d'impacte:
—Cal actualitzar l'estratègia de transformació del sistema?
— Cal canviar les preguntes clau d'impacte?
—Cal canviar els mètodes i indicadors d'avaluació clau?
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preguntes es revisin cada mes. També
pot ser útil integrar aquest tipus de
reflexió en reunions setmanals o
mensuals regulars i fer un seguiment
dels aprenentatges al llarg del procés.
— A mesura que treballeu les accions 2, 3
i 4, és possible que vulgueu tornar a
revisar les seccions del manual "Entendre
el sistema", "Identificar punts de palanca"
i "Actuar estratègicament".

EL FUTUR DE
L'ENFOCAMENT
SISTÈMIC
Felicitats! Heu acabat un procés de transformació
sistèmica. Sens dubte, heu après molt sobre la
implementació d'aquesta metodologia i
probablement teniu moltes idees sobre com podeu
innovar o fer les coses d’una altra manera. Aquest
és un bon moment per tornar a la secció
"Emprendre el procés" i reflexionar sobre l'equip, la
pregunta central, la visió ideal i la visió assolible a
mitjà termini i, des d'allà, continuar treballant per
entendre el sistema, identificar nous punts de
palanca, redefinir l'acció estratègica i aprendre del
sistema.
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