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Det nya normala finns inte 
 

Begreppet ”det nya normala” används alltmer. Språkbruk och begrepp visar ofta hur vi tänker och kan 
ge en bild av de bakomliggande mentala modellerna. Hur vi ser på normalitetsbegreppet blir olika 
beroende på om vi upplever världen som i huvudsak komplex eller som i huvudsak stabil och mekanisk. 
Med en systemsyn som utgår från att världen är komplex behöver vi nyansera bilden av vad som är 
normalt. I en komplex värld sker förändringar hela tiden och förändringen är föränderlig. Vad är då 
normalt och vad är onormalt? I januari månads Tankar om styrning resonerar Lennart Wittberg om 
normalitetsbegreppet och ifrågasätter några av våra vanliga tankemodeller. 

 

Varför pratar vi om det nya normala? 

Begreppet ”det nya normala” har börjat användas allt mer. Nu talar vi om det i samband med de nya 
vanor som etablerats i och med pandemin. Begreppet användes även efter finanskrisen 2008–2009 för 
att peka på att ekonomin kommit i ett nytt läge. 

Begreppet i sig är egentligen väldigt underligt. Om något är nytt kan det ju inte vara normalt. När det 
är normalt, är det inte nytt. Men det är inte det konstigaste med begreppet. Det som är det verkligt 
underliga är vilken tankemodell som begreppet speglar. Om det finns något ”nytt normalt”, måste det 
också ha funnits något ”gammalt normalt”. Tankemodellen är då att det finns något ”normalt”, en 
form av baslinje. Händelser som avviker från detta normala ses som tillfälliga avvikelser. Sett utifrån 
ett systemteoretiskt perspektiv upplevs systemet som stabilt och att det alltid strävar efter att återgå 
till sitt jämviktsläge (eller normalläge). 

Men när större förändringar sker relativt snabbt, som till exempel kriser, upplever man att systemet 
har ändrats och hittat ett nytt jämviktsläge. Systemet blir stabilt igen, men i ett annat läge. Baslinjen 
har förändrats. Detta är det nya normala. 

Med detta synsätt är avvikelser och förändringar något onormalt. Det är enstaka tillfälligheter som stör 
den naturliga ordningen. Avvikelser och förändring blir då något negativt, som helst ska motarbetas. 

 

Förändring är mer normalt än stabila lägen 

Men finns det något normalt egentligen? Även om pandemier är sällsynta dyker kriser upp hela tiden 
med ojämna mellanrum. Den tekniska utvecklingen förändrar samhället hela tiden. Kulturen och 
sociala normer förändras kontinuerligt. Tidigare har frågorna om slaveri och kvinnlig rösträtt varit 
väldigt omdebatterade. Det är de inte idag. Är det ”det nya normala”? De frågor vi debatterar idag 
kommer troligen i många fall att vara icke-frågor i framtiden. 

Förändring kan avse små eller stora frågor och förändringen kan ske snabbt eller långsamt. Men 
förändring sker hela tiden. Ett komplext adaptivt system (alla mänskliga samhällen och organisationer 
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är komplexa adaptiva system) är aldrig helt stabilt. Det befinner sig alltid i rörelse, mer eller mindre, 
och det förändras ständigt, mer eller mindre. Förändring är det normala, och förändringen förändras 
hela tiden vilket också är normalt. Det finns ingen baslinje. 

Framtiden är aldrig en exakt kopia av historien. Din dag idag blir inte exakt likadan som din dag igår 
och din morgondag blir inte exakt likadan som din dag idag. 

Komplexitet handlar om ständig rörelse. Systemtänkande handlar om att förstå detta och därmed kan 
inte en styrning baserad på systemsyn utgå från att världen fungerar som en maskin. 

Vi behöver en mer nyanserad bild av vad som är normalt, och därmed av vad som är onormalt. Det 
onormala, eller avvikelser, kan endast förstås utifrån att något är normalt och att det finns något som 
inte avviker. Det finns inte två träd i skogen som är exakt likadana. Vilka är normala och vilka är 
onormala? Vem ska bedöma det och utifrån vilka grunder? Om vissa ses som avvikelser så finns det en 
värdering i det. Avvikelser är något negativt som ska motarbetas och undvikas. De som avviker är 
sämre. 

Med en sådan tankemodell kommer vi inte förstå det system vi verkar i, och vi kommer att fatta 
felaktiga beslut om vad som är bäst sak att göra. Dessutom kommer en sådan tankemodell att prägla 
även annat, som att till exempel avvikande människor (i något subjektivt perspektiv) utgör problem 
som ska åtgärdas. 

 

Vår missvisande bild av verkligheten 

Våra tankemodeller är helt avgörande för hur vi uppfattar verkligheten. Vi pressar in verkligheten i 
våra modeller snarare än att låta verkligheten skapa våra tankemodeller. En tankemodell som styr vår 
uppfattning av vad som är normalt är den klassiska normalfördelningskurvan som ser ut enligt följande. 

 

I mitten finns det normala, och avvikelserna från detta normala blir allt färre ju större de är. 
Medelvärdet är detsamma som värdet i mitten och är alltså det normala värdet. Men ser verkligheten 
ut så? 

Ett påstående som många brukar skratta åt är följande: ”9 av 10 bilförare anser att de kör bättre än 
genomsnittet”. Kan ett sådant påstående vara sant? Ja, det är fullt möjligt (om det sedan är så eller 
inte är en annan fråga, men det är fullt möjligt). Anta att vi har 10 bilförare och att vi värderar dem 
efter en femgradig betygsskala. Anta vidare att 9 bilförare kör riktigt bra och får betyget fem. En kör 
riktigt dåligt och får betyget ett. Medelvärdet blir då 4,6. 9 av förararna kör då bättre än genomsnittet. 

Normalfördelningskurvan
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Ett medelvärde är en matematisk uträkning som inte säger något om hur olika värden är fördelade. Ett 
medelvärde kan därför inte säga något om hur vanlig en företeelse är. Det krävs mer data för att veta 
det. 

Som exempel finns nedan ett diagram över inkomstfördelningen i Sverige. Den följer inte 
normalfördelningskurvan, utan vi ser att det finns många som helt saknar inkomst och att det finns en 
lång svans av höginkomsttagare (få personer men med höga inkomster). 

 

Medelinkomsten, räknat på alla, ligger på 349 000 kr. Medelinkomsten räknat för de som har en 
inkomst ligger på 369 000 kr. De flesta människor ligger i intervallet 350 000 – 399 000 kr. Där finns 12 
% av personerna. Så vad är en vanlig inkomst? Vad är en ovanlig inkomst? 88 % av alla har en inkomst 
som ligger utanför intervallet med medelvärdet. 88 % har en ”ovanlig” inkomst. 

Data kan i verkligheten ha vilken fördelning som helst. Att de skulle vara normalfördelade är väldigt 
osannolikt (i en komplex verklighet). Ett annat exempel på en fördelning är följande som visar hur 
handläggningstider ofta är fördelade.  

 

Många ärenden går fort att hantera, men det finns ofta en lång svans av ett mindre antal ärenden 
som tar längre tid (antal ärenden och antal dagar kan variera kraftigt beroende på vilken typ av 
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ärenden det handlar om, men handläggningstider följer sällan normalfördelningskurvan). Hur 
intressant är medelvärden i dessa sammanhang? 

Normalfördelningskurvan är tillämplig när det finns ett givet ”normalvärde” och där avvikelser från 
detta värde sker slumpmässigt. Om du till exempel kastar en tärning fem gånger och räknar ut det 
genomsnittliga värdet (summera alla värden och dividera med fem) så vet du att det kommer att 
variera. Någon gång kommer det att hända att du slår fem ettor i följd eller fem sexor i följd. Men det 
är sällsynt. Du vet på förhand att ditt medelvärde, om du gör detta många gånger, kommer att bli 
3,5. Du kommer att få en perfekt normalfördelningskurva. 

För till exempel handläggningstider, eller inkomst, finns inget givet ”normalvärde” utan det kan 
variera kraftigt av en mängd olika skäl. I en komplex värld finns många olika faktorer som påverkar 
vad som händer, det är inte enbart slumpen som styr. 

Att helt enkelt anta att det man mäter är normalfördelat är ett stort misstag. Däremot kan det ge 
mycket information om man tar reda på hur fördelningen faktiskt ser ut och försöker förstå varför 
den ser ut så (men det finns ingen fördelning som är mer ”rätt” än någon annan). 

I verkligheten är det alltså så att avvikelser från medelvärdet är det normala och att medelvärdet ofta 
är det onormala. 

 

Utan något normalt, finns inga avvikelser 

Det onormala, eller avvikelser, kan endast förstås i relation till det som ses som normalt (icke-
avvikelser). Finns inget normalt, finns inte heller något onormalt. Därmed blir begreppet avvikelser 
olämpligt. 

Mycket av dagens uppföljning och en stor del av det systematiska kvalitetsarbetet handlar om att göra 
avvikelserapporter och avvikelseanalyser. Tanken är förstås god, att man ska hitta brister och lära av 
misstag så att det kan bli bättre framöver. Och det är helt rätt att lära av misstag och försöka göra 
bättre framöver. Men frågan är vad man lär sig av avvikelserapporteringen, och vad, om något, blir 
bättre framöver? 

Jag läser i Vårdhandboken en ganska vanlig definition av avvikelse: ”Händelse som medfört eller som 
hade kunnat medföra något oönskat” och att ”En avvikande händelse är allt som inte stämmer med 
normal rutin”.1 

Låt oss ta ett hypotetiskt exempel. Anta att en medarbetare bär något tungt, snubblar och tappar 
föremålet som glider i väg och slår ur en elkontakt ur väggen som i sin tur gör att en maskin stannar 
och orsakar någon form av skada. Detta stämmer in på definitionen av en avvikelse och kan vara en 
sådan som borde rapporteras. Vad lär man sig av det? 

Just denna händelse är förmodligen osannolik. Men i en komplex verklighet finns det ett oändligt antal 
osannolika händelser som kan inträffa. Att någon av alla dessa osannolika händelser faktiskt inträffar 
är ganska sannolikt. Det är sannolikt att något osannolikt händer, därför att det finns så mycket som 
skulle kunna hända. 

 
1 Vårdhandboken, https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/avvikelse--och-
riskhantering/rutiner/ 
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Att då betrakta varje händelse, en i taget, som en ”avvikelse” och som något som borde leda till 
uppdaterade rutiner är kanske inte alltid effektivt. Just denna händelse kanske aldrig inträffar igen, 
utan det som händer nästa gång är något helt annat. 

 

Lösningen sitter inte i rutinerna, utan i lärandet 

Det är stor skillnad mellan systematiska fel som uppträder ofta och/eller regelbundet och fel eller 
misstag som i stort sett är unika engångshändelser. Systematiska fel måste rättas till och förebyggas. 
För mer udda fel eller brister är detta svårt. Då handlar det i stället om att öka systemets förmåga att 
absorbera variation och att skapa en förmåga till självläkning. Komplexa adaptiva system är ofta bra 
på detta om de inte hindras. 

Idén om att det finns en ”normal rutin” och att avvikelser bör leda till en uppdaterad rutin bygger på 
tankemodellen om att det finns något normalt som dessutom går att kontrollera. Denna tankemodell 
fungerar utmärkt vid produktion av varor. En vara ska vara tillverkad enligt en viss given specifikation. 
Avvikelser från specifikationen leder till bristande kvalitet och behöver åtgärdas. Åtgärder kan vara 
justering av maskiner eller motsvarande justering av vad människor gör genom att uppdatera rutiner 
och instruktioner. Då blir avvikelserna färre och kvaliteten högre. Men varutillverkning i en fabrik är en 
miljö som man kan kontrollera och det är givet vad som är hög kvalitet. Det finns något som kan anses 
vara det önskvärda (eller normala) och därmed finns det sådant som är oönskat (avvikelser). 

Men i komplex tjänsteverksamhet som offentlig sektor handlar om går det inte att använda en sådan 
tankemodell. I en komplex tjänsteverksamhet finns en betydande variation och hög kvalitet handlar 
inte om att standardisera och alltid göra likadant. Olika patienter, även med samma symptom, behöver 
behandlas olika. Olika elever lär sig på olika sätt. Olika ärenden behöver handläggas på olika sätt. I 
komplexa verksamheter tenderar också oväntade saker att hända. När människor samarbetar kring 
komplexa och svåra frågor i en komplex och föränderlig miljö kommer misstag att göras. Vi är alla 
människor.  

Detta betyder inte att vi bara ska luta oss tillbaka och acceptera misstag och brister. Men det har en 
avgörande betydelse för hur vi arbetar med att få det att fungera bättre. I en komplex verksamhet utan 
något tydligt ”normalläge” finns sällan lösningarna i rutinerna. Lösningarna finns hos människorna och 
deras kontinuerliga lärande. De lokala och vardagliga professionella samtalen bör inte underskattas. 
Tillfällen då man kan prata om ”vad lärde vi oss idag?” och ”vad kan vi göra bättre?” och att det är i 
dessa samtal man avgör om en brist är ett systemfel som bäst bör åtgärdas genom en rapportering till 
andra delar i organisationen eller om det handlar om ett lokalt lärande. 

Det handlar om att se till både formell kunskap (sådant som går att skriva i en rutin) och informell 
kunskap (sådant om inte går att skriva i rutiner utan behöver läras genom erfarenhet) och att se till det 
sker både ett organisatoriskt lärande och ett individuellt lärande.  

 

Vad som är normalt är relativt 

Begreppen ”normalt” och ”vanligt” ska förstås inte överges helt. Beroende på syfte och sammanhang 
har begreppen naturligtvis sin plats. Förändring sker ständigt men på olika sätt och i olika hastighet. 
Kontinentalplattorna befinner sig i ständig rörelse men det går så långsamt att vi under våra livstider 
kan betrakta deras lägen som fasta och ”normala”. Om jag dricker kaffe varje morgon är det normalt 
för mig. Skulle jag byta till te blir det efter ett tag normalt för mig. Detta är inga problem. 
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Problemen uppstår om min förståelse av världen utgår från att det finns något naturligt som är det 
normala, och att avvikelser därmed är något onormalt. Då blir större händelser undantag som leder till 
något ”nytt normalt” som sedan avvikelser bedöms utifrån. 

Om styrningen av organisationer och verksamheter (av komplexa system) präglas av denna syn leder 
det till att man försöker styra fram kvalitet genom att minska antalet avvikelser och försöka få 
människorna i systemet att agera mer standardiserat och förutsägbart. Man försöker då få människor 
att bli mera lika maskinerna i fabriken. 

Men i en komplex verklighet är inte allt förutsägbart. Förändring sker och oväntade saker bör 
förväntas. Då är standardisering detsamma som låg kvalitet. Det går inte att möta variation med 
standardisering. Variation måste mötas med variation. Om det alltså inträffar något oväntat behöver 
systemet (organisationen) kunna agera lika oväntat (improvisera). Människor har en fantastisk 
förmåga att lära av erfarenheter och kunna vara förutseende. Men för att kunna göra det får man inte 
vara för begränsad av rutiner som utgår från vad som är ”normalt”. I en sådan värld är det bra att vi 
människor inte agerar som maskiner. 

I absoluta termer finns inget normalt. Men vi kan välja att se vissa saker som normala och andra inte. 
Risken är dock att när vi försöker se något som normalt så bestämmer vi samtidigt vad som är 
onormalt. Det onormala ses som något negativt och då vill man dölja eller bekämpa det. Det blir ett 
effektivt hinder mot lärande, mot att våga prova något nytt och i stället en väg mot minskad tolerans. 
Med en mer nyanserad syn på normalitetsbegreppet kan vi bli bättre på att förstå den värld vi lever i 
och därmed också bli bättre på att förbättra den. 

 

Vill du veta mer om komplexitet, systemsyn och tankemodeller läs gärna boken 
”Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra” av Lennart Wittberg. 


