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SAMMANFATTNING 
Denna uppsats är en studie av funktionell dumhet på Högskolan i Halmstad. Studien bygger på 

sju intervjuer av anställda på högskolan som sedan analyserats och placerats i ett schema för 

funktionell dumhet. Intervjuerna, som gjordes med både chefer och ”vanliga” anställda gjorde 

det möjligt att konstatera att funktionell dumhet är ett fenomen som har tydliga tendenser och i 

vissa fall finns på Högskolan i Halmstad. I de flesta fall var chefer och anställda överens om 

var funktionell dumhet kan synas, medan de i vissa fall hade skilda åsikter. Resultaten 

presenteras genom tydliga tabeller och tillhörande motivering och kommentarer. Det faktum att 

den funktionella dumheten syns på organisationen påvisar att Alvesson och Spicers teori om 

fenomenet är värd att undersöka vidare, på olika sorters organisationer, inte bara på statliga 

myndigheter. Även om författarna själva menar att detta fenomen finns på alla organisationer, 

så ger denna undersökning en konkret bild med riktiga situationer tagna från 

intervjupersonernas upplevelser.  

Nyckelord: funktionell dumhet, Mats Alvesson, André Spicer, Högskolan i Halmstad 

Antal ord: 11 505 
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1. INLEDNING 

År 2015 gav Roland Paulsen ut boken Vi bara lyder. Boken är en berättelse om 

Arbetsförmedlingen och dess arbetssätt som i många fall är helt tanklösa och inte fyller något 

egentligt syfte. Boken utgår ifrån begreppet funktionell dumhet, och dess roll i 

arbetsförmedlarnas vardag.1 Funktionell dumhet är ett begrepp som 2012 myntades av Mats 

Alvesson och André Spicer när deras artikel A Stupidity-Based Theory of Organizations 

publicerades i Journal of Management Studies.2 Därefter har Alvesson och Spicer skrivit en 

bok som 2018 gavs ut på svenska, kallad Dumhetsparadoxen. Tanken bakom funktionell 

dumhet är att rationella personer slutar resonera och ställa kritiska frågor i sitt arbetsliv, vilket 

leder till ett tunnelseende som varken främjar individer eller organisationer.3 Författarna själva 

nämner i bokens förord att de såg fenomenet på universitet och högskolor där de arbetat och 

menar följande: 

”Vi var oroliga för att all denna dumheten fick oss att tappa fokus på det som var 

kärnverksamheten hos våra institutioner: att utbilda studenter, utveckla ny kunskap och bidra 

till det större samhället”.4 

Även om funktionell dumhet är ett fenomen som kan påträffas i de flesta organisationer är det 

intressant att se till citatet ovan och fundera över den stora roll som universitet har i dagens 

samhälle – att just utbilda befolkningen och skapa kritiskt tänkande individer. Att funktionell 

dumhet finns på den sortens institutioner kan nästintill tyckas värre än att det finns på privata 

företag. En organisation som har den primära uppgiften att bedriva utbildning och forskning5, 

och därmed producera kritiskt tänkande studenter och ny forskning, bör rimligtvis inte påvisa 

tendenser och exempel i sina arbetssätt som tyder på att det inte finns ett kritiskt förhållningssätt 

bland de anställda på arbetsplatsen. Den ironin är tydlig. Därför är syftet i denna uppsats att 

undersöka funktionell dumhet på Högskolan i Halmstad utifrån tre kategorier; struktur, 

ledarskap och kultur. Detta kommer presenteras genom intervjuer av anställda på Högskolan i 

                                                
1 Paulsen, Roland, Vi bara lyder, Bokförlaget Atlas, 2015 
2 Alvesson, Mats & Spicer, André, A Stupidity-Based Theory of Organizations, Journal of Management 
Studies, 2012, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-6486.2012.01072.x (Hämtad 
190428) 
3 Alvesson, Mats & Spicer, André, Dumhetsparadoxen, Fri Tanke, 2018 
4 Ibid s. 10 
5 Universitetskanslersämbetet (UKÄ), Universitet och Högskolor, 2018, https://www.uka.se/fakta-om-
hogskolan/universitet-och-hogskolor.html (Hämtad 190503) 
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Halmstad. För att få en tydligare bild av de olika kategorierna kommer både chefer och 

”vanliga” anställda att intervjuas.  

Inspirationen till studien kommer framförallt från Roland Paulsens bok ”Vi bara lyder” men 

vill utveckla synsättet genom att studera en annan sorts myndighet. Förståelsen för olika 

organisationer och dess uppbyggnader är relevant att förstå för att kunna utveckla dess 

arbetssätt i en riktning som driver både dom och oss framåt.  

1.1. FRÅGESTÄLLNING & SYFTE 

Uppsatsens kommer utgå från följande frågeställning: 

Präglas Högskolan i Halmstad av funktionell dumhet i former av struktur, kultur och 

ledarskap? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lednings-, struktur-, och kulturgenererade faktorer 

av funktionell dumhet på Högskolan i Halmstad. Studien avser bidra med en djup och konkret 

bild av funktionell dumhet samt hur den manifesterar sig i organisationen. Undersökningen 

genomförs på Högskolan i Halmstad för att få uppfattningen om hur funktionell dumhet syns i 

en organisation som inte är särskilt gammal. Eftersom organisationen är så pass ung finns 

möjligheten att organisationen ännu inte drabbats av den grad av funktionell dumhet som 

eventuellt större och mer historiskt förankrade universitet eller högskolor har gjort. 

Undersökningen är en fallstudie och frågeställningen kommer besvaras genom 

semistrukturerade intervjuer.  
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2. TIDIGARE FORSKNING  
 

I detta avsnitt kommer en kort bakgrund om nyinstitutionell teori att presenteras. Institutioners 

uppbyggnad är en viktig del för att få en grundläggande förståelse för organisationer och 

institutioner. Anledningen till att både begreppet institution och organisation används är för att 

vissa delar av forskningen tillhör den nyinstitutionella teorin, medan andra delar tillhör 

organisationsteorin.  

2.1.  INSTITUTIONERS UPPBYGGNAD 

Institutioner är uppbyggda för att skapa stabilitet och ordning, samtidigt som de under tid går 

igenom olika processer och förändras. Gränser och ramar för socialt beteende är tydligt och gör 

att individer vet hur de moraliskt ska bete sig och agera för att följa institutionens norm.6 För 

att förstå denna uppbyggnad på ett grundläggande sätt har Richard Scott formulerat tre pelare 

som alla institutioner är uppbyggda på.  

2.1.1. SCOTTS TRE PELARE 
Institutioners första pelare kallas den regulativa pelaren, och reglerar formella ting såsom lagar 

och regler, allt för att styra individers beteende på institutionen7, precis som det fungerar i det 

vanliga samhället. Att bryta mot en lag eller regel medför sanktioner eller straff.8 Denna pelare 

är den som fokuserar på det vi hade kallat formell struktur, som är en bestämmande och viktig 

faktor för beteende i organisationer. 9  Samtidigt använder ledningen detta för att styra 

arbetsprocesserna och därigenom att uppnå organisationens mål.10 

I den andra pelaren finner vi informella strukturer. Den normativa pelaren reglerar sådant som 

normer, värden och sociala riktlinjer. Något som är viktigt inom denna pelare är frågan om 

lämplighet gällande beteende på institutionen och hur det är accepterat att individer agerar.11 

Här agerar institutionen som ett socialt regelverk. Detta kallas en organisations kultur. Kulturen 

fungerar som ett ramverk för socialt beteende. Den hjälper medarbetare att känna sig mindre 

osäkra genom att vara en fast punkt på en arbetsplats som dagligen ger individer ny information 

                                                
6 Scott, W Richard, Institutions and organizations, SAGE Publications, Inc. 2014, s. 58 
7 Ibid s. 59 
8 Ibid s. 60 
9 Lindkvist, Lars, Bakka, Jorgen F. & Fivelsdal, Egil, Organisationsteori, Liber AB, 2014, s. 46 
10 Ibid s. 47 
11 Scott, W Richard, Institutions and organizations, SAGE Publications, Inc. 2014, s. 65 
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och nya intryck.12 Det som är viktigt att notera är att ledningen ofta spelar en stor roll i hur 

atmosfären är på en arbetsplats. Ledningen har makt att ”skapa” en kultur som de anställda ska 

leva utefter. Denna makt kan utövas både medvetet och omedvetet.13  

Även den tredje och sista pelaren som en institution är uppbyggd på, som kallas den kognitiva 

pelaren ser till informella strukturer. Pelaren fokuserar på en institutions gemensamma 

antaganden och de saker vi tar för givet i vår vardag.14 Hit tillhör tillexempel rutiner och praxis, 

och de saker vi gör utan att tänka på vad vi egentligen gör, då vi gjort det så pass många gånger. 

De som följer de rutiner och traditioner som finns smälter in bra i institutionen, medan de som 

inte gör det sticker ut och kan anses förvirrade eller mindre kunniga än andra individer.15  

Ledarskap är en faktor som på ett eller annat sätt finns i alla pelare. Precis som ledarskapet har 

en stor roll i en organisations kultur, har det även en stor roll i strukturen och hierarkin. Synen 

på ledarskapet och dess roll har förändrats mycket under 1900-talet och gått från att handla om 

ledarens personliga egenskaper, till att idag inrikta sig mer på de ledare som har ”visioner” och 

senare ledare som hjältar.16 Det heroiska ledarskapet ger en positiv bild av ledaren som agerar 

räddaren och hjälper organisationer ur svåra situationer.17 Tankarna om hur ledarskap ska 

fungera för att gynna sina organisationer mest är något som förändras mycket över tid. Dock 

har ledarskapsstilen blivit mjukare och mer demokratiska och ”lösa”. Ledaren utövar då ett 

grupporienterat ledarskap, vilket genererar en osäkerhet i och med att det blir oklart vem som 

har den egentliga beslutsfattande rollen.18  

2.2. RUTINER OCH VAD ORGANISATIONER EGENTLIGEN GÖR  

Som nämndes ovan så är formell struktur en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid 

studier av organisationer. Förutom att endast studera struktur i sig så har vissa forskare 

fokuserat på att undersöka byråkratisk struktur, något som används i de flesta svenska 

myndigheter. Den byråkratiska strukturen fokuserar på effektivitet, anpassning av arbetet, och 

ren rationalitet. En viktig del av denna struktur är de generella reglerna, som inom offentlig 

                                                
12 Lindkvist, Lars, Bakka, Jorgen F. & Fivelsdal, Egil, Organisationsteori, Liber AB, 2014, s. 132 
13 Ibid s. 150  
14 Scott, W Richard, Institutions and organizations, SAGE Publications, Inc. 2014, s. 67 
15 Ibid s. 70 
16 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander, Organisation och Organisering, 
Liber AB, 2015, s. 379 - 384 
17 Ibid s. 384 
18 Lindkvist, Lars, Bakka, Jorgen F. & Fivelsdal, Egil, Organisationsteori, Liber AB, 2014, s. 210 
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förvaltning handlar om olika regelverk och lagar som måste efterföljas.19 Max Weber, som lagt 

grunden för teorin kring den moderna byråkratin, menade att den byråkratiska 

organisationsformen i sin idealform är fri från fördomar och uppfattningar, och därigenom är 

helt objektiv. 20  Byråkratiska organisationer är endast lämpade för att genomföra 

standardiserade aktiviteter.21 

Den byråkratiska strukturen är en av de vanligaste formerna av struktur, framförallt i statliga 

myndigheter, då effektivitet är viktigt. Dock menar bland annat DiMaggio & Powell att de flesta 

organisationer har uppnått sin byråkratiska struktur, men att förändringarna som sker idag 

snarare handlar om att göra organisationerna mer homogena och lika, inte nödvändigtvis mer 

effektiva.22 Argumentet för detta är att en viss typ av organisationer sätts i olika ”fack” till dit 

den specifika organisationen tillhör. Exempelvis tillhör Högskolan i Halmstad facket högskolor 

och universitet. När detta händer skapar det också en process där organisationerna i den 

specifika gruppen rör sig mot homogena strukturer och arbetssätt 23 , vilket innebär att 

strukturerna blir lika. Detta framträder genom myndigheters många standardiserade och rutin-

drivna arbetssätt som ofta är uppbyggda på liknande sätt. 

Som i de allra flesta myndigheter är rutiner, standardiserade uppgifter och anpassning det som 

gör att arbetet fungerar och fortsätter fungera när saker och ting förändras. Rutiner inom 

organisationer är precis som vanor vi har som individer. 24  Dock är deras syfte i den 

organisatoriska strukturen att vara en redan påkommen lösning till problem som frekvent 

uppstår i organisationen.25 Likaså finns det externa regelverk som styr vad organisationen ska 

göra och hur det ska gå till. Ibland är detta en svår balansgång som skapar en situation där 

organisationens syfte, interna och externa mål inte kan samarbeta med rådande regelverk.26 

Detta kan också bli en kamp mellan teori och praktik, där analytiker, politiker och andra beslutar 

om något som i teorin ska fungera, men inte gör det i praktiken.27 Problematiken uppstår bland 

                                                
19 Lindkvist, Lars, Bakka, Jorgen F. & Fivelsdal, Egil, Organisationsteori, Liber AB, 2014, s. 50 
20 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander, Organisation och Organisering, 
Liber AB, 2015, s. 66  
21 Ibid 
22 Powell, Walter W. & DiMaggio, Paul J., The new Institutionalism in Organizational Analysis, The 
University of Chicago Press, 1991, s. 63 
23 Ibid s. 64 
24 Knudsen, Thorbjorn i Becker, Markus C., Handbook of Organizational Routines, Edward Elgar 
Publishing Limited, 2008, s. 131 
25 Ibid s. 132  
26 Selznick, Philip, Leadership in Administration, University of California Press, 1984, s. 71 
27 Ibid s. 74 
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annat för att politiker och andra beslutsfattare inte direkt påverkas av de beslut som 

implementeras.28 När denna sortens situation uppstår kan det ske en förskjutning där det som 

praktiskt görs inte stämmer överens med organisationens egentliga syfte.  

På samma sätt som teori och praktik ibland gör att organisationer förlorar sitt egentliga syfte så 

skapas det också rutiner som organisationer sätter upp en rationalitet som begränsar vidare 

rationalitet som eventuellt hade skapat en bättre lösning.29 Människorna i organisationen måste 

skapa en förståelse för att ”rutiner är en frusen lösning på ett problem som är i en kontext där 

det eventuellt kan behövas en ny lösning”.30 Därför behöver kritiska frågor ställas och arbetssätt 

måste ständigt utvecklas och anpassas för att uppnå bästa resultat. Detta är grunderna till det 

som idag kallas funktionell dumhet.  

                                                
28 Powell, Walter W. & DiMaggio, Paul J., The new Institutionalism in Organizational Analysis, The 
University of Chicago Press, 1991, s. 68  
29 Knudsen, Thorbjorn i Becker, Markus C., Handbook of Organizational Routines, Edward Elgar 
Publishing Limited, 2008, s. 134 
30 Ibid 
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3. TEORETISKT RAMVERK 
Följande kapitel är en presentation av det valda teoretiska ramverket för uppsatsen. Här 

presenteras Alvesson och Spicers teori om funktionell dumhet samt hur den kommer användas 

i uppsatsen för att besvara valda frågeställningar. Eftersom Alvesson och Spicer är skapare av 

begreppet så finns det inte särskilt mycket tidigare forskning inom just ämnet funktionell 

dumhet, vilket innebär att detta kapitel endast ger en grundläggande bild av begreppet utöver 

att presentera hur den kommer att användas i denna uppsats.  

3.1. DEN FUNKTIONELLA DUMHETENS GRUNDER 

”Funktionell dumhet: att kompetent och ordentligt sköta jobbet utan att tänka vidare eller 

fundera på vad det egentligen bidrar till” – Mats Alvesson & André Spicer 

Alvesson och Spicer presenterar uppkomsten kring tanken om funktionell dumhet i sin bok som 

en diskussion kring olika upplevelser och erfarenheter de själva stött på i arbetslivet. De 

diskuterar många fall där de tillsammans inser att det är något som inte verkar stämma. Varför 

ägnar sig lärare åt att prata om vaga men positiva organisationsvärderingar istället för att utbilda 

studenter; och varför försöker ledare fördumma sina anställda genom att inte låta dom arbeta 

och tänka självständigt.31 Boken, och tanken kring funktionell dumhet, är alltså något som 

uppkommit efter flera års erfarenhet inom olika sorters organisationer och deras arbetssätt.  

Alvesson och Spicer menar att det finns tre aspekter av funktionell dumhet som gör det enklare 

att se om en organisation uppvisar tendenser till funktionell dumhet; reflexivitet, berättigande 

och brist på substantiellt resonerande32. Den första aspekten, reflexivitet, syftar egentligen till 

frånvaron av reflexivitet. Med andra ord innebär detta att vi tar för givet att tankar som 

allmänheten har är korrekta, och att vi därigenom misslyckas med att ifrågasätta de tankesätt 

som är ledande och accepterade av allmänheten.33  Dumhetens andra aspekt, berättigande, 

handlar om att vi slutar ifrågasätta beslut och andra handlingar genom att fråga ”varför”.34 I 

dessa fall ifrågasätts inte de arbetssätt eller regler som finns, även om det skulle finnas personer 

som inte förstår varför de ens existerar.35 Den tredje aspekten, brist på substantiellt resonerande, 

syftar till att ta upp situationer där individer slutar ifrågasätta de långsiktiga konsekvenserna av 

                                                
31 Alvesson, Mats & Spicer, André, Dumhetsparadoxen, Fri Tanke, 2018, s. 10 
32 Ibid s. 88 
33 Ibid  
34 Ibid s. 89 
35 Ibid s. 88 
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sitt handlande och betydelsen för de handlingar som utförs. 36  Dessa tre aspekter är som 

varningslampor som kan indikera att det finns en viss grad av funktionell dumhet på 

organisationen. Dock menar Alvesson och Spicer, samt den icke existerande debatt som säger 

emot deras forskning, att alla organisationer har en viss grad av funktionell dumhet i sig.  

Utöver dessa tre aspekter talar Alvesson & Spicer även om typer av funktionell dumhet, som 

de kallar olika ”skepnader”. Skillnaden på dessa och aspekterna är att dessa skepnader ger mer 

konkreta exempel på egenskaper hos en individ som uppvisar funktionell dumhet. Den absolut 

vanligaste typen av funktionell dumhet, som också är mest uppenbar, är när individer stänger 

ner sin kognition.37 Här fastnar individer i ett enkelspårigt sätt att tänka och ser att uppnå policys 

som sin centrala uppgift – men ignorerar frågan om huruvida policyn är värdefull eller inte.38 

Det stora problemet i denna typ av funktionell dumhet är att individerna har svårt att se 

förändringar innan det är för sent, när verkligheten har hunnit förändras utanför de ramar och 

rutiner som individen arbetar utefter, och individen inte då vet hur den ska förändra sitt 

arbetssätt.  

En annan typ av funktionell dumhet är den som kategoriseras som brister i motivationen. Här 

finns en ovilja att använda sin kognitiva kapacitet samt en brist av nyfikenhet39, som gör att 

individer inte använder sitt tänkande på ett gynnande sätt. Till viss del kan detta påverkas av en 

persons identitet, då många personer inte är bekväma med att behöva ta tag i saker som innebär 

förändring för dom själva. Vår egna identitet kan både gynna och stjälpa oss. På samma sätt 

kan våra känslor och vårt emotionella tillstånd påverka oss, i det Alvesson och Spicer kallar 

brist på känslomässigt resonerande.40 Precis som att en specifik känsla kan påverka oss, kan 

även oförmågan att uppfatta vissa känslor skapa hinder för individer i organisationer. En 

underliggande oro för negativa känslor som kan uppstå när vi tänker utanför boxen kan leda till 

att personer istället väljer att inte tänka alls, vilket i sin tur blir en form av funktionell dumhet.41 

Sammantaget så är alla dessa skepnader exempel på hur individer som uppvisar funktionell 

dumhet beter sig, och ger oss grunder till att förstå varför den funktionella dumheten uppstår. 

Individer undviker viktiga frågor för det är enklare, motivationen brister och vi orkar inte säga 

emot. Eller det tar för mycket energi att säga emot och skapa förändring, så då stänger vi ner 

                                                
36 Alvesson, Mats & Spicer, André, Dumhetsparadoxen, Fri Tanke, 2018, s. 90 
37 Ibid s. 91 
38 Ibid 
39 Ibid s. 92  
40 Ibid 
41 Ibid s. 93 
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vår kognitiva förmåga. Konflikter undviks för att istället få jobbet gjort och hålla moralen 

uppe.42 Dessa är grunderna till funktionell dumhet, men fenomenet kan också genereras genom 

andra saker, så som struktur, kultur och ledarskap, vilket denna uppsats syftar till att undersöka. 

De individuella kombinerat med yttre påverkande faktorer skapar funktionell dumhet. Då 

grunden till teorin presenterats ska nu den struktur-, kultur- och ledarskapsgenererade dumheten 

presenteras utifrån hur dessa kommer användas som teoretiskt ramverk.  

3.2. FUNKTIONELL DUMHET SOM RAMVERK 

För att kunna använda Alvesson och Spicers teori på ett så korrekt sätt som möjligt kommer jag 

i detta avsnitt presentera konkreta situationer och beteenden som författarna menar är exempel 

på funktionell dumhet. På detta sätt kommer det vara enklare att utifrån intervjuerna specifikt 

peka på situationer som går under kraven för att vara funktionell dumhet.  

3.2.1. STRUKTURGENERERAD DUMHET  
Den första delen av denna analys kommer behandla strukturgenererad dumhet. För det första 

är det viktigt att se till den allmänna strukturen, som i fallet Högskolan i Halmstad är en 

byråkratisk struktur som nämndes i tidigare kapitel. Det den byråkratiska strukturen gör är att 

tvinga anställda att följa rutiner och regelverk utan att tänka själva. ”Följ regler och rutiner – 

tänk inte!”.43 Vi slutar att ifrågasätta reglerna, även om de är komplicerade – för det är mer 

komplicerat att faktiskt ifrågasätta.44 Organisationer går alltmer mot att endast vara effektiva 

och rutinmässiga. Regler, lagar och formell struktur blir viktigare än att se till 

situationsspecifika förhållanden, vilket gör att vissa organisationer inte utvecklas på det sätt 

anställda och ledning hade önskat.45  

Problemet som skapas när en organisation är bunden vid rutiner är att ansvaret för det som sker 

i det praktiska arbetet försvinner. Det är viktigare att kunna uppvisa att en organisation har en 

rutin på hur en viss process fungerar, snarare än att den följs i praktiken.46 Detta handlar 

framförallt om att ett företag eller en myndighet ska kunna bevisa för externa aktörer att de har 

den korrekta dokumentationen och föreskrifterna för att sköta arbetet på ett korrekt sätt. Dock 

leder också detta till en extrem försiktighet och rädsla att hamna under mikroskopet hos medier, 

                                                
42 Ibid s. 95 
43 Ibid s. 137 
44 Ibid s. 138 
45 Ibid s. 151 
46 Ibid s. 153 
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kontrollanter eller jurister.47 Denna sortens utformning av organisationsstruktur leder också till 

att arbetsplatser blir ineffektiva men är bra på att göra allt det formella rätt. Att ha denna 

egenskap blir i sin tur ett mätinstrument för kvalitet och produktivitet, när det i själva verket 

leder till motsatsen.48 Arbetet koncentreras runt formella regelverk istället för organisationens 

kärnverksamhet.49 

3.2.2. KULTURGENERERAD DUMHET 
Den andra delen av analysen kommer fokusera på kulturgenererad dumhet. Den första viktiga 

punkten att ta upp handlar om ledningens makt att styra kulturen på en arbetsplats, som även 

nämndes i tidigare kapitel. Ofta vill ledare skapa en stark kultur för att se till att alla anställda 

arbetar mot samma mål och därigenom når framgång.50 Ett av problemen med en stark kultur 

är att det med största sannolikhet leder till att de anställda tänker homogent; ”kulturen tänker åt 

dem”.51 Problemen som skapas när detta är fallet är att den gemensamma föreställningen blir 

den rätta. Kulturen ger oss ramar för vårt tänkande och begränsar oss från att se utanför våra 

egna tankebanor.52 Detta kan dock göra att arbetet blir mer effektivt då anställda inte behöver 

hantera störningsmoment i arbetet.53 

Ett annat stort problem som tyder på funktionell dumhet gällande en organisations kultur är 

optimism. Tanken inom många organisationer är att flödet av negativa nyheter ska undvikas, 

och istället bytas ut mot ett flöde av positiv information.54 Givetvis är optimism i många 

anseende ett positivt fenomen som leder till motivation och en positiv upplevelse på 

arbetsplatsen. Dock leder den också till en ovilja att hantera problem, då dåliga ting kan bli helt 

ignorerade för att försöka hålla uppe den positiva attityden.55 Det kan inte finnas ett krav på att 

vara optimistisk då de anställda då hämmas från att hantera de problem som uppstår i 

organisationen, vilket i längden kan leda till problem som växer sig för stora för att lösa.56  

                                                
47 Ibid 
48 Ibid s. 154 
49 Ibid s. 156 
50 Eriksson-Zetterquist, Ulla, Kalling, Thomas & Styhre, Alexander, Organisation och Organisering, 
Liber AB, 2015, s. 241 
51 Alvesson, Mats & Spicer, André, Dumhetsparadoxen, Fri Tanke, 2018, s. 197 
52 Ibid s. 198 
53 Ibid s. 199 
54 Ibid 
55 Ibid s. 201 
56 Ibid 



  

 16 

En annan faktor som kan skapa problem och tyder på funktionell dumhet är att se platta 

gemenskaper som något positivt. I dessa platta gemenskaper ignoreras hierarkin och anställda 

uppfattar ett mindre avstånd mellan sig själva och sina chefer.57 Trots att detta kan leda till en 

bättre gemenskap, så är det ett problem när chefer inte har en tydlig roll gällande beslut och 

mer drastiska åtgärder.58 När det krävs att någon fattar jobbigare beslut så är det viktigt att en 

chef kan göra detta utan att det blir för personligt, vilket det ofta blir om organisationen är 

plattare och hierarkin ignoreras.59 

3.2.3. LEDARSKAPSGENERERAD DUMHET 
Den tredje faktorn av funktionell dumhet är den som skapas av ledarskap, kallad antingen 

ledarskapsgenererad ledning eller dumhetsledning. Denna dumhet genereras av organisationers 

ledning, som i många fall begränsar sina anställdas tankeverksamhet genom att förespråka och 

arbeta utefter tydliga riktlinjer.60 När en ledare kräver en underordnads hängivenhet till en 

organisation eller en specifik ledare så innebär det också att ramarna för frihet och fritt tänkande 

begränsas, detta för att underordnade i de flesta fall antar att ledaren har den bästa och rätta 

bilden av den rådande situationen.61 En mening som sammanfattar denna problematik på ett 

tydligt sätt är: ”Ju mer ledarskap det finns, desto mer blir underordnade ledda”.62 Ett ledarskap 

behöver snarare främja att alla inblandade är välkomna att tänka kritiskt och ledaren inte alltid 

har de bästa svaren.  

Ledarskapsgenererad dumhet finns i alla sorters ledarskap. Ser vi till organisationer som kräver 

hög följsamhet av sina anställda så begränsar det medlemmarnas egna tankekraft och makt att 

ifrågasätta arbetssätt och beslut.63 Å andra sidan finns det de ledarskap där ledaren ses som en 

kompis snarare än en chef. Även om ledarskapet är annorlunda så skapandet andra former av 

funktionell dumhet, såsom att ledaren är överlägsen vad gäller socialiserande och ”andlighet”. 

Att ledaren då visar vägen, och skapar en känsla av gemenskap gör att relationen mellan ledare 

och anställda blir ojämn, och ledaren ändå styr sina underordnade.64  

                                                
57 Alvesson, Mats & Spicer, André, Dumhetsparadoxen, Fri Tanke, 2018, s. 209 
58 Ibid s. 210 
59 Ibid s. 210 
60 Ibid s. 98  
61 Ibid s. 123 
62 Alvesson, Mats & Spicer, André, Dumhetsparadoxen, Fri Tanke, 2018, s. 119 
63 Ibid 
64 Ibid 
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Den ledarskapsmetod som genererar ”mest” funktionell dumhet är den som kräver sina 

anställdas totala hängivenhet. Denna ledarskapsstil skapar en bild av att ledaren är den som vet 

bäst, och därför ska inget han eller hon beslutar om ifrågasättas65. Dock är inte denna stil på 

ledarskap särskilt vanlig idag. Något som på senare tid blivit vanligare är transformerande 

ledarskap, som fokuserar på att utveckla sina anställda.66  

Den mest populära formen av ledarskap idag är ledaren som är demokratisk och autentisk.67 

Istället för att skapa en vision och sätta riktlinjer, stöttar och coachar denna ledaren för att hjälpa 

sina anställda.68 Problemet med detta är att de anställda måste vara med på att utvecklas genom 

detta, annars blir chefsrollen nedtonad. Här är det enkelt att chefen inte blir en central aktör i 

de anställdas liv, utan blir någon som alltid står i skuggorna eller utanför det egentliga 

sammanhanget.69 Dock är ledarens uppfattning att han eller hon spenderar hela sina dagar åt att 

stötta och leda sina underordnade.70 Något som Alvesson och Spicer upprepande poängterar är 

det faktum att dumhet ofta skapas genom ”…önsketänkande ledare som odlar fantasifulla 

föreställningar om egen förmåga och inflytande”.71 

3.3. ANALYSVERKTYG  

Nedan följer en tabell som konkretiserar och operationaliserar funktionell dumhet inom de tre 

valda aspekterna. Det som är svårt gällande denna del av undersökningen är att tydligt förklara 

och påvisa vad en organisation som inte har funktionell dumhet har för struktur och 

uppbyggnad. Därför har en tabell gjorts som förklarar vad som anses vara funktionell dumhet 

och vad som inte anses vara funktionell dumhet i denna uppsats. Denna tabell finns under bilaga 

1.  

Följande tabell presenterar beteenden och strukturella fenomen som bidrar till funktionell 

dumhet i organisationer utifrån struktur, kultur och ledarskap. Denna tabell kommer användas 

som utgångspunkt vid analyserna av intervjuerna och presenteras i analys-avsnittet. Fenomenen 

som tas upp i tabellen är de som diskuterats i föregående avsnitt.  

                                                
65 Ibid s. 122 
66 Ibid s. 123 
67 Ibid s. 124 
68 Ibid 
69 Ibid s. 125 
70 Ibid  
71 Ibid s. 127 
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Struktur  Kultur  Ledarskap 

Formella rutiner och regler 

finns, men om de följs i 

praktiken spelar mindre roll 

 Stark kultur uppifrån som alla 

anställda ska följa 

 Begränsande av fritt tänkande 

och allmän frihet 

Organisationsstrukturen är 

byråkratisk och fokuserar 

därmed på standardiserade 

uppgifter 

 Krav på optimism och en positiv 

attityd på arbetsplatsen 

 Chefer som vill vara en 

”stöttande” ledare hamnar i 

skuggorna och syns inte bland 

sina anställda 

Kärnverksamheten åsidosätts 

på grund av formella regler 

och rutiner som tar över  

 Ignorera hierarkin och istället se 

en platt gemenskap som något 

positivt 

 Ledare tror sig besitta all 

kunskap och har höga 

föreställningar om sin förmåga 

Tabell 1: Utifrån Alvesson och Spicers bok har situationer och beteenden formulerats som de 
menar tyder på funktionell dumhet72.  

 

                                                
72 Alvesson, Mats & Spicer, André, Dumhetsparadoxen, Fri Tanke, 2018  
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4. METOD & MATERIAL 

Uppsatsen kommer baseras på intervjuer av anställda på Högskolan i Halmstad. Resultatet 

kommer bestå av en presentation av intervjuerna. Intervjusvaren kommer analyseras och 

jämföras med de krav som presenterats i tabellen ovan. Varje ruta kommer få en viss färg utefter 

vad intervjupersonen svarat under intervjun. Detta kommer presenteras i analys-avsnittet längre 

fram tillsammans med en jämförelse där det blir tydligt vad chefer och anställda svarat i varje 

fråga.  

4.1. DESIGN OCH KRITERIER I KVALITATIV FORSKNING 

Den valda forskningsdesignen för denna uppsats är en fallstudie, där fallet Högskolan i 

Halmstad ska studeras. Den vanligaste metoden i en fallstudie är framförallt semistrukturerade 

intervjuer för att få mycket detaljer och en bra uppfattning om situationen som undersöks.73 Det 

viktiga i en fallstudie är att belysa just det valda fallet.74 I just denna undersökning kommer det 

som studeras bli det avgörande fallet, vilket innebär att detta fallet kommer ge svar på om 

uppsatsens hypotes håller eller inte.75  

I en kvalitativ undersökning är det viktigt att ta hänsyn till kriterierna för kvalitativ forskning; 

reliabilitet, replikation och validitet. Reliabiliteten syftar till att diskutera huruvida resultaten 

från denna undersökning blir samma om undersökningen skulle gjorts igen.76 I detta fall är det 

möjligt, trots att en operationalisering av funktionell dumhet har gjorts, att resultatet hade varit 

annorlunda om en annan person hade genomfört undersökningen då det finns mycket utrymme 

för tolkning i intervjupersonernas svar. Dessutom kunde undersökningen fått ett annat resultat 

om det hade varit sju andra intervjupersoner.  

Även om replikation inte är särskilt vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning77 så är det 

viktigt att överväga kriterierna för replikerbarhet. Som författare är det viktigt att beskriva sitt 

tillvägagångssätt så pass utförligt att nästa person har möjligheten att replikera om så 

önskas.78Därför ska vald metod presenteras och stegen i undersökningen förklaras i detta avsnitt 

                                                
73 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, 2011, s. 74 
74 Ibid s. 75 
75 Ibid s. 77 
76 Ibid s. 49 
77 Ibid 
78 Ibid   
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av uppsatsen. Replikationen är dock också beroende av en fryst social miljö, vilket inte är 

möjligt. Det viktigaste för personen som eventuellt vill replikera denna undersökning är att 

försöka ta en så liknande roll som författare som jag gjort i denna uppsats.79 

Det viktigaste kriteriet är validitet. I kvalitativ forskning är detta svårare då mätningsvaliditeten 

inte är lika enkel att påvisa, då mätningen inte sker i konkreta siffror utan snarare genom 

tolkningar.80 Vad gäller den interna validiteten och frågan om det är x som orsakar y81, så finns 

det inte en 100-procentig säkerhet i denna undersökning att det är funktionell dumhet som 

orsakar dessa fenomen. Dock har en tydlig operationalisering gjorts av funktionell dumhet, 

vilket också gör det enkelt för mig som författare att konkret visa vilka situationer och fenomen 

i anställdas vardag som tyder på att organisationen har en viss grad av funktionell dumhet. 

Förutom detta har den externa validiteten tagit i beaktning genom att urvalet av intervjupersoner 

varit representativt av personal på Högskolan i Halmstad.82 

4.2. URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Urvalet av material i denna undersökning har varit målstyrda urval, då de valts ut i direkt 

hänvisning till de forskningsfrågor som formulerats.83 Det mest använda materialet i denna 

undersökning är Alvesson och Spicers bok ”Dumhetsparadoxen”, som även använts för att 

skapa ett teoretiskt ramverk och därefter en tydlig operationalisering som gjort uppsatsen möjlig 

att genomföra. En avgränsning har skett i Alvesson och Spicers teori om funktionell dumhet. 

Eftersom det finns otroligt många faktorer som bidrar till fenomenet så har de mest omtalade 

och relevanta inom varje ämne valts ut som indikatorer för undersökningen.  

Som nämnts tidigare så har fallet Högskolan i Halmstad valts framförallt för att se hur 

funktionell dumhet manifesterar sig i en organisation som är relativt ny. Högskolan i Halmstad 

grundades 1983, vilket gör att högskolan inte har en lika djup och tydlig akademisk historia och 

kultur, som tillexempel Lunds Universitet har, som funnits sedan 1666. Genom att studera 

Högskolan i Halmstad blir det tydligt hur funktionell dumhet syns i en organisation som kanske 

ännu inte har fastnat i specifika arbetssätt som äldre organisationer eventuellt har. Detta gäller 

även attityder och individers öppenhet till förändringar som eventuellt inte hunnit påverkas i en 

                                                
79 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, 2011, s. 352 
80 Ibid s. 50 
81 Ibid 
82 Ibid s. 51 
83 Ibid s. 350 
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nyare organisation som Högskolan i Halmstad. Förutom detta är Högskolan i Halmstad bra att 

studera rent praktiskt.  

4.3. INTERVJUER OCH INTERVJUPERSONER 

Följande avsnitt ger en tydlig bild av hur intervjuerna kommer strukturerats och genomföras 

för att få det bästa resultatet och så mycket användbar information som möjligt. Här presenteras 

tankarna bakom intervjufrågor och hur intervjupersonerna valdes ut.  

4.2.1. INTERVJUSTRUKTUR 
För denna undersökning har ett semistrukturellt intervjusätt valts. Intervjuerna kommer vara 

semistrukturella och därigenom ge intervjupersonerna ett större svarsutrymme. 84  Frågorna 

kommer ge intervjupersonen möjlighet att prata mer fritt och obegränsat. Detta gör det lättare 

att få fram den information som är intressant då intervjun får ta de riktningar som faller sig 

naturligt.85  Dessa friare svar kan också ge mig som författare information som jag annars inte 

var medveten om. På detta sätt ger denna formen av intervjuer intervjupersonen en chans att 

framställa sina egna ståndpunkter.86 För att hålla dörrarna öppna för eventuella följdfrågor och 

andra frågor som blir aktuella under intervjun är de ursprungliga frågorna öppna, även om de 

följer ett specifikt tema.87  

Sju intervjuer kommer genomföras med fyra chefer och tre andra anställda. Hade tiden räckt 

till hade givetvis fler intervjuer varit önskvärt, men med tanke på den relativt korta tiden och 

undersökningens storlek så anser jag sju intervjuer vara fullt tillräckligt. Alla intervjuer kommer 

spelas in och transkriberas i efterhand. Transkriberingarna kommer finnas tillgängliga. 

Inspelningarna kommer vara viktiga för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjupersonernas 

sätt att säga vissa saker, då detta kan vara relevant i vissa kvalitativa undersökningar att förstå 

hur personer säger något.88 

4.2.2. INTERVJUPERSONER 
Intervjupersonerna är alla anställda på Högskolan i Halmstad. Fyra av personerna har en 

chefsposition medan resterande tre inte har det. Denna uppdelning kommer ge en djupare insikt 

                                                
84 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur AB, 2011, s. 76 
85 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, 2011, s. 413 
86 Ibid 
87 Ibid s. 415 
88 Ibid s. 428 
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i de tre valda faktorerna av funktionell dumhet, då både ”underordnade” och ledare kommer få 

uttrycka sina åsikter. Intervjupersonerna är utvalda på måfå från Högskolan i Halmstads 

personalkatalog. Det enda krav som fanns för hälften av intervjupersonerna var som sagt att de 

skulle besitta en chefsposition, vilket gjorde att denna del av urvalet blev aningen målinriktat 

för att passa in bra med problemformuleringen och frågeställningarna.89  

Det kommer vara tydligt från början gentemot intervjupersonerna att de kommer vara helt 

anonyma. Endast det faktum att de är anställda på Högskolan i Halmstad, samt att cheferna just 

är chefer, kommer att presenteras i undersökningen. När intervjupersonerna hade blivit 

kontaktade godkände alla detta på inspelningen som gjordes vid intervjun, där de även 

godkände att informationen som samlades in fick användas till detta arbete.  

4.2.3. INTERVJUFRÅGOR 
Resterande delar av uppsatsen är upplagda så att den strukturgenererade dumheten behandlas 

först, följt av den kulturgenererade och sist den ledarskapsgenererade. Inför intervjuerna 

kommer jag välja att börja med frågorna som berör kultur, då de är enklare att börja med för att 

få en bra, mjuk start på intervjuerna. Som nämndes tidigare så är frågorna uppbyggda på ett sätt 

som kommer ger intervjupersonen en viss frihet. Då får jag som intervjuare också möjligheten 

att ställa följdfrågor när det är relevant och därigenom få annan information som jag inte kan 

förutspå. Intervjun innehåller därför både inledande, uppföljande, strukturerade, och indirekta 

frågor90. Det kommer även ges utrymme för intervjupersonen att komplettera sina svar genom 

en paus innan nästa intervjufråga ställs91.  

Där kommer endast finnas en fråga gällande ledarskap till de anställda, medan de som besitter 

en chefsposition även kommer få två andra frågor gällande ledarskap. Dessa två frågor ställs 

för att få en djupare inblick i hur cheferna ser på sig själva som ledare, vilket är en viktig del av 

att förstå ledarskapsgenererad dumhet. Intervjufrågorna finns under bilaga 2.  

4.4. FORSKNINGSETIK 

Då undersökningen består av intervjuer är det viktigt att diskutera frivillighet, konfidentialitet, 

integritet och anonymitet för de personer som är inblandade i undersökningen.92 Tanken är att 

                                                
89 Ibid s. 434 
90 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, 2011, s. 423 
91 Ibid 
92 Ibid s. 131 
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skydda de inblandade personerna från skada, men och kränkning. 93  I min undersökning 

kommer därför fyra etiska principer att tas i beaktning vid kontakt med intervjupersonerna; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Vid första kontakt med intervjupersonerna var det viktigt att förklara vad undersökningen går 

ut på, samt hur deras delaktighet kommer fungera och användas till. Det beskrevs tydligt att 

personens delaktighet byggde på frivillighet och att personen när som helst under intervjun fick 

avbryta om de önskade, något som krävs för att uppfylla informationskravet.94 Här uppfylls 

även samtyckeskravet som menar att intervjupersonen själv bestämmer över sin medverkan.95  

Intervjupersonernas personuppgifter kommer behandlas endast av mig som intervjuare. Det 

enda som kommer skilja intervjupersonerna åt är om de besitter en chefsposition eller inte. 

Utöver detta kommer personlig information om intervjupersonerna vara konfidentiell. 96 

Uppgifterna som samlas in under intervjuerna kommer endast användas för att svara på 

uppsatsens frågeställningar och syfte, för att uppfylla nyttjandekravet. 97  Efteråt kommer 

eventuella inspelningar på intervjuerna att raderas, och intervjuerna kommer endast kunna tas 

del av genom transkriberingar. 

4.5. KRITISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL VALD METOD  

Kritiken mot former av kvalitativ forskning riktar sig ofta till det faktum att undersökningarna 

ofta är svåra att replikera, då de ofta är ostrukturerade och kräver olika former av tolkningar.98 

Dessutom är den som utför undersökningen en av de viktigaste faktorerna i hur resultatet av 

studien blir i slutändan, då det i detta fallet, påverkar valda intervjupersoner hur jag bemöter 

dom och hur jag är som person och hur de uppfattar mig. 99  Detta leder också till att 

undersökningarna som genomförs är svåra att använda för att skapa en generaliserad bild av 

                                                
93 Forskningsetik, God forskningsetik, 2017 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-
forskningssed_VR_2017.pdf  s. 13 (Hämtad 190424) 
94 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, 201, s. 131 
95 Ibid s. 132 
96 Ibid 
97 Ibid 
98 Ibid s. 368 
99 Ibid s. 369 
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situationen.100 Utöver detta menar vissa att kvalitativa forskare inte är transparenta nog i sin 

forskning.101  

För att genomföra denna studie på ett så korrekt och tydligt sätt som möjligt så har alla studiens 

steg förklarats och beskrivit i detta avsnitt. Intervjuernas upplägg och hur tillvägagångssättet 

sett ut presenteras tydligt för att skapa transparens. Som nämndes ovan så är tolkningar 

någonting som gör att undersökningen blir mindre enkel att replikera, dock är detta något som 

måste göras i denna sortens undersökning. Intervjuerna går inte att analysera utifrån siffror, 

utan har fått tolkas utefter den operationaliseringen som gjorts av funktionell dumhet.  

                                                
100 Ibid s. 369 
101 Ibid s. 370 
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5. ANALYS 
I detta avsnitt kommer en analys av genomförda intervjuer att presenteras. Intervjuerna kommer 

presenteras en och en för att ge en tydlig bild över vad varje intervju visade i förhållande till 

tabellen som gjorts för att se indikatorer på funktionell dumhet. Avsnittet därefter visar en 

jämförelse mellan chefer och anställdas svar för att förtydliga om det finns skillnader eller inte.  

För att tydliggöra vilka faktorer som kan ses och inte ses på Högskolan i Halmstad så kommer 

varje avsnitt att ha tabellen som presenterades under analysverktyg ifylld i färger för att visa 

vilka delar som kunde hittas och inte hittas i just den specifika intervjun. Konkreta exempel på 

varför en specifik färg satts på en viss ruta kommer också presenteras i analysen. De rutor som 

i vissa tabeller är vita kommer inte kommenteras då de inte gick att definiera utefter 

intervjupersonernas svar. Färgkodningen kommer vara: 

Grön: Ej funktionell dumhet 

Gul: Till viss del 

Röd: Funktionell dumhet  

Vit: Intervjupersonen gav inte tillräckligt utvecklade svar för att definiera  

Utöver detta kommer varje relevant ruta att diskuteras utifrån koderna: 

S: Struktur 

K: Kultur 

L: Ledarskap 

Och numreras lodrätt utefter vilken kategori som behandlas.  
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5.1. INTERVJUER MED CHEFER 

5.1.1. CHEF 1 (C1) 

Struktur (S)  Kultur (K)  Ledarskap (L) 

Formella rutiner och regler 

finns, men om de följs i 

praktiken spelar mindre roll 

 Stark kultur uppifrån som alla 

anställda ska följa 

 Begränsande av fritt tänkande 

och allmän frihet 

Organisationsstrukturen är 

byråkratisk och fokuserar 

därmed på standardiserade 

uppgifter 

 Krav på optimism och en positiv 

attityd på arbetsplatsen 

 Chefer som vill vara en 

”stöttande” ledare hamnar i 

skuggorna och syns inte bland 

sina anställda 

Kärnverksamheten åsidosätts 

på grund av formella regler 

och rutiner som tar över  

 Ignorera hierarkin och istället se 

en platt gemenskap som något 

positivt 

 Ledare tror sig besitta all 

kunskap och har höga 

föreställningar om sin förmåga 

 

Först och främst så nämner intervjupersonen under intervjun att ”…även om vi försöker ha 

regler så respekteras de inte.” Ser vi till situationen i S1 så stämmer detta citat väl överens med 

denna ruta. Intervjupersonen upplever att det finns regler men menar att vissa personer inte ser 

vikten av att faktiskt följa dom.  

Eftersom Högskolan i Halmstads organisationsstruktur är byråkratisk så finns det redan en del 

underliggande funktionell dumhet. Dock uttrycker intervjupersonen att ” När det gäller regler 

så är det ganska lite regler på arbetsplatsen.” vilket antyder att personens upplevelse gällande 

denna organisationsstruktur inte är så påträngande som hade kunnat vara fallet. Därför är S2 

gul. Intervjupersonen nämnde ingenting i sin intervju som tydde på att personen upplevde att 

kärnverksamheten åsidosätts på grund av regelverk och rutiner, därför är S3 grön.  

Gällande K1 så nämnde intervjupersonen att ”Det är viktigt med visioner tycker jag, även om 

jag också ser att en del av personalen ser det som något löjligt som kommer uppifrån och det 

behöver vi inte bry oss om…”. I detta fall har rutan blivit färgad gul för att det å ena sidan finns 

visioner, ledord och en kultur som är stark, vilket tyder på funktionell dumhet. Dock gör 

intervjupersonen det tydligt att många personer inte bryr sig om detta och den kulturella 

påverkan som kommer uppifrån. Detta tyder på att det i någon utsträckning är mindre viktigt 

för personer att följa den starka kulturen. Dock kan detta också bara betyda att vissa delar av 

kulturen ignoreras av vissa människor, medan andra delar följs till punkt och pricka.  
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Rutan under den, K2, är röd för att intervjupersonen uttryckte att ”Kan man vara positiv så ska 

man vara det”. Detta tyder på funktionell dumhet. Däremot så upplevde intervjupersonen att 

hierarki är något som märks av tydligt, vilket gör att K3 är grön. Här diskuterades även det 

unika fenomenet på högskolor och universitet att det finns två hierarkier; en akademisk och en 

i linjestyrningen.  

L1 är röd eftersom den ska ses ur ett ledarskapsperspektiv. Hade vi tittat på allmän frihet i 

struktur eller kultur istället, så hade intervjupersonens svar gjort att rutan var grön, då personen 

uttrycker den stora friheten som finns på arbetsplatsen. Dock uttrycks det även att personen i 

sin roll som ledare vill ställa högre krav på de anställda, vilket personen menar kommer göra 

vissa glada och vissa arga. Utöver detta vill personen vara en ledare som ska ”…vara tydlig 

med vad som förväntas, och att vi har linjestyrning, vilket innebär att det kommer uppifrån hur 

vi ska arbeta och vad vi ska göra.”. Detta tyder på att personen minskar det fria tänkandet, då 

personen styrs av det som bestäms på ledningsnivå. Samtidigt är meningen i någon mån ett 

överläggande av ansvar på ledningen snarare än att personen själv tar ansvaret. 

5.1.2. CHEF 2 (C2) 

Struktur (S)  Kultur (K)  Ledarskap (L) 

Formella rutiner och regler 

finns, men om de följs i 

praktiken spelar mindre roll 

 Stark kultur uppifrån som alla 

anställda ska följa 

 Begränsande av fritt tänkande 

och allmän frihet 

Organisationsstrukturen är 

byråkratisk och fokuserar 

därmed på standardiserade 

uppgifter 

 Krav på optimism och en positiv 

attityd på arbetsplatsen 

 Chefer som vill vara en 

”stöttande” ledare hamnar i 

skuggorna och syns inte bland 

sina anställda 

Kärnverksamheten åsidosätts 

på grund av formella regler 

och rutiner som tar över  

 Ignorera hierarkin och istället se 

en platt gemenskap som något 

positivt 

 Ledare tror sig besitta all 

kunskap och har höga 

föreställningar om sin förmåga 

 

Denna tabell fick många tudelade svar. S1 fick en gul färg då intervjupersonen uttryckte att det 

är väldigt viktigt med regler och att de följs, men att vissa anställda inte uppfattar det. Svaret 

som ledde till en gul färg på S3 menade att de flesta regelverk är anpassade, men att i vissa 

situationer ”… behövs det en större flexibilitet”.  
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Intervjupersonen nämner gällande den byråkratiska strukturen bland annat att ”… det är ju en 

myndighetsroll vi har så det är ju jätteviktigt. Extremt viktigt kopplat till den utbildning vi 

producerar. Där är ju en ständig diskussion, som man ibland får upprepa så alla lärare förstår 

att vi måste göra detta. Det är inte alltid helt tydligt att vi faktiskt är tjänstemän i en statlig 

organisation.”. Detta citat tyder delvis på att intervjupersonen ser alla regler och uppgifter som 

följer med det som en väldigt stor del i arbetet vilket gör att denna ruta är röd.  

Intervjupersonen menade när jag frågade om visioner och kultur uppifrån (K1) att ”Jag tror 

framförallt att det är viktigt med en riktning, men det är viktigt att det inte blir för 

detaljstyrande.”. Detta indikerar att intervjupersonen upplever en tydlig kultur uppifrån, men 

att varken personen själv, eller andra i personens anseende, behöver följa den till punkt och 

pricka. K2 är också ett tudelat svar där intervjupersonen vid frågan om positivitet svarade ”Vi 

är inte så problematiserande här”, vilket tyder på att intervjupersonen brukar ta även negativa 

besked med en slags positivitet. Dock finns det inget starkt krav på optimism. 

Intervjupersonen menade vidare att hierarki är något som finns, men inte märks av i en jättestor 

bemärkelse. Personen menar att det finns ”… en förståelse och respekt för det, så jag upplever 

det inte som hierarki på det sättet”. Detta indikerar på att personen ser en plattare organisation, 

vilket gör att ruta K3 är röd.  

L1 och L2 har båda fått färgen gul. På samma sätt som ovan så menade intervjupersonen att 

”Kommer det en grej uppifrån så får man ju genomföra det. Tillskillnad nog från andra 

akademier där man inte riktigt tänker så och kanske mer ifrågasätter och undrar vad det finns 

för baktankar.” Dock säger intervjupersonen också att som ledare gillar personen att delegera 

ansvar och inte detaljstyra, vilket gör att tankefriheten ökar. Intervjupersonen talar vidare om 

att ”… ibland behöver man ändra det (sitt ledarskap), man behöver konstant ändra sin ledarstil 

till hur situationen ser ut och vilka utmaningar man har.” samt att ”… cheferna är till för att 

stötta vår personal.”, vilket kan tyda på en chef som är lite i skymundan. Dock poängterar 

intervjupersonen att ”… jag gillar att gå runt och prata, jag är inte den som skickar en massa 

mail och jobbar så. Jag jobbar med att lyssna.” vilket å andra sidan tyder på att personen i detta 

fall är en närvarande chef som inte står i skuggorna till den totala utsträckningen.  

Slutligen är L3 den enda ruta i denna tabell som är grön. Detta då intervjupersonen uttryckte 

att ”… jag går ju fel hela tiden så det måste man kunna! Man övertolkar och man undertolkar, 

så jag tror verkligen att man måste vara prestigelös.” vilket antyder att personen inte ser sina 

egna åsikter som de som alltid är rätt.  
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5.1.3. CHEF 3 (C3) 

Struktur (S)  Kultur (K)  Ledarskap (L) 

Formella rutiner och regler 

finns, men om de följs i 

praktiken spelar mindre roll 

 Stark kultur uppifrån som alla 

anställda ska följa 

 Begränsande av fritt tänkande 

och allmän frihet 

Organisationsstrukturen är 

byråkratisk och fokuserar 

därmed på standardiserade 

uppgifter 

 Krav på optimism och en positiv 

attityd på arbetsplatsen 

 Chefer som vill vara en 

”stöttande” ledare hamnar i 

skuggorna och syns inte bland 

sina anställda 

Kärnverksamheten åsidosätts 

på grund av formella regler 

och rutiner som tar över  

 Ignorera hierarkin och istället se 

en platt gemenskap som något 

positivt 

 Ledare tror sig besitta all 

kunskap och har höga 

föreställningar om sin förmåga 

 

S3 fick färgen gul då intervjupersonen menade att ”Nja, min uppfattning är att det blir mer och 

mer regler. Själv kan jag tycka att en del av den uppstyrningen som tillkommit är befogat, men 

en del är det inte.”. Däremot sa personen också att vissa av dessa regler, och även UKÄ-

granskningar i grunden är bra för verksamheten. Rutan är på yttersta gränsen till att istället vara 

röd. Detta citat gör också att S2 är röd på grund av påverkan strukturen har på intervjupersonens 

dagliga arbete.  

K1 är gul då intervjupersonen uttryckte att det finns tydliga visioner osv. men att många 

anställda menar att det endast är klyschor som inte ger större mening, vilket indikerar på att det 

finns en stark kultur uppifrån, men som många anställda väljer att ta lite avstånd från. På K2 

svarade intervjupersonen ”Att bara säga ja till det som kommer ovanifrån, det är ju såklart inte 

bra. Men en speciell aspekt av den kulturen inom lärosätena är också att man ska vara kritisk. 

Det finns två delar av det också. Å ena sidan så är ju ett kritiskt förhållningssätt någonting som 

är någonting man lär sig och som är oerhört viktigt. Men att vara kritisk och kritiskt konstruktiv 

är två helt olika saker.” men sedan vidare att ”… det ofta kan löna sig att vara positiv.” Detta 

ger ett tudelat svar där intervjupersonen menar att det i vissa fall är bättre att vara positiv än 

kritisk.  

Även K3 är gul, då intervjupersonen nämner att hierarkin är närvarande, men samtidigt talar 

om att det inte ska hindra att det finns utrymme för alla att uttrycka sig och att det ska vara okej 

för alla att uttrycka sina åsikter. Detta tyder på att intervjupersonen ser en platt gemenskap som 

något positivt.  
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L1 besvarades genom att intervjupersonen uttryckte gällande ledning och visioner att ” Det är 

som att alla behöver någon som säger till oss hur vi ska tänka.” vilket tyder på en begränsning 

i fritt tänkande. Från intervjupersonens svar om det egna ledarskapet och uttrycket att vara 

”inriktad på medarbetare” och ”lyssna mycket” så tyder personens ledarskap på att det finns en 

viss åsidosättning av den egna chefsrollen som gör att medarbetare kan uppleva att personen 

verkar i skuggorna av verksamheten, vilket gör L2 röd. Detta ger även svar på L3, då personen 

inte uttrycker någon överlägsenhet eller liknande.  

5.1.4. CHEF 4 (C4) 
Struktur (S)  Kultur (K)  Ledarskap (L) 

Formella rutiner och regler 

finns, men om de följs i 

praktiken spelar mindre roll 

 Stark kultur uppifrån som alla 

anställda ska följa 

 Begränsande av fritt tänkande 

och allmän frihet 

Organisationsstrukturen är 

byråkratisk och fokuserar 

därmed på standardiserade 

uppgifter 

 Krav på optimism och en positiv 

attityd på arbetsplatsen 

 Chefer som vill vara en 

”stöttande” ledare hamnar i 

skuggorna och syns inte bland 

sina anställda 

Kärnverksamheten åsidosätts 

på grund av formella regler 

och rutiner som tar över  

 Ignorera hierarkin och istället se 

en platt gemenskap som något 

positivt 

 Ledare tror sig besitta all 

kunskap och har höga 

föreställningar om sin förmåga 

 

Först och främst menar intervjupersonen att ”Som lärosäte är vi en myndighet och det finns 

mycket tydliga regelverk…” och att ”… det är ju inget vi kan ta genvägar ifrån utan så är det 

ju!”, vilket ger S1 en grön färg. På samma sätt menar intervjupersonen att regelverket är 

anpassat efter kärnverksamheten och att ”Det är vår uppgift som anställda här att hitta strategier 

så vi kan förhålla oss till regelverket.”. Detta gör att även S3 är grön. Däremot tyder de första 

citaten på en tydlig byråkratisk struktur där regler står i centrum, men där intervjupersonen 

menar att det inte är ett problem att anpassa sig efter dom. Alltså blir S2 gul.  

Intervjupersonen menar vidare att ”Vi jobbar med att hitta något som förenar oss och en 

identitet. Jag är övertygad om att det är viktigt att ha det.” vilket tyder på att personen menar 

att det finns en tydlig kultur uppifrån som personen och medarbetare jobbar mycket kring och 

försöker följa. Därför är ruta K1 röd. K2 var mindre tydligt då intervjupersonen uttryckte att 

det är okej att vara negativ och ifrågasätta, men att ”… man kommer långt med ett positivt 

förhållningssätt”, vilket gör att denna ruta är gul.  
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K3 är tydligt en röd ruta. Intervjupersonen uttryckte att högskolan har ”… ganska lite 

hierarkiskt tänkande” och talade vidare om att ” Jag hoppas verkligen att man upplever att det 

inte finns något avstånd mellan mig och mina medarbetare.”. Alltså ses en platt gemenskap som 

något positivt. Vidare hör detta ihop med att L2 är röd. Personen nämner tillexempel även att 

”När vi jobbar med utveckling och jobbar tillsammans så är jag inte så noga med att jag är den 

som ska peka i någon riktning…” och att personen hoppas ”… att det inte finns något avstånd 

mellan mig och mina medarbetare.” Detta tyder på en person som i sin chefsroll agerar mycket 

i skuggorna och inte blir en tydlig ledarfigur i en grupp. Detta leder även till att L1 och L3 är 

gröna, då personen inte uttryckte något som skulle tyda på denna mentalitet eller att 

begränsningar i friheten finns under detta ledarskap.  

5.2. INTERVJUER MED ANSTÄLLDA 

5.2.1. ANSTÄLLD 1 (A1) 

Struktur (S)  Kultur (K)  Ledarskap (L) 

Formella rutiner och regler 

finns, men om de följs i 

praktiken spelar mindre roll 

 Stark kultur uppifrån som alla 

anställda ska följa 

 Begränsande av fritt tänkande 

och allmän frihet 

Organisationsstrukturen är 

byråkratisk och fokuserar 

därmed på standardiserade 

uppgifter 

 Krav på optimism och en positiv 

attityd på arbetsplatsen 

 Chefer som vill vara en 

”stöttande” ledare hamnar i 

skuggorna och syns inte bland 

sina anställda 

Kärnverksamheten åsidosätts 

på grund av formella regler 

och rutiner som tar över  

 Ignorera hierarkin och istället se 

en platt gemenskap som något 

positivt 

 Ledare tror sig besitta all 

kunskap och har höga 

föreställningar om sin förmåga 

 

Intervjupersonens svar på S3 tydde på att regelverkens påverkan på kärnverksamheten är både 

positiv och negativ. Intervjupersonens svar på denna fråga lydde: ”Ja de fastställda målen för 

olika utbildningar och så, det har ju regeringen bestämt, så dom kan man inte påverka. Men 

under det kan det ibland kännas som att man gör något för att bara kryssa i en viss ruta. Men 

jag tycker att om man känner att man gör något ”bara för att kryssa i en ruta” då gör man det 

av fel anledningar, utan man måste tänka hur får jag något positivt ur detta. För oftast är det ju 

någon som suttit någonstans och tänkt på detta, så det måste finnas någon anledning.”. Svaret 

är alltså tudelat, vilket gör att rutan fått färgen gul. Likaså S2.  
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På samma sätt är svaret kring K1 tudelat. Intervjupersonen menar att det finns tydliga visioner 

och ledord som personen personligen tycker är väldigt viktiga, då ” Det är lite ibland om man 

står vid ett vägval och båda vägarna ser lika bra ut så vet man då vilken man ska välja om man 

har någon slags värdegrund eller strategi…”. Detta svar tyder på att personen anser det viktigt 

att anställda följer de riktlinjer som ledningen satt. Men å anda sidan betonar intervjupersonen 

flera gånger under intervjun att mycket av deras arbete är individbaserat, vilket tyder på att det 

blir svårare för anställda att skapa en stark sammanhållning, vilket gör att kulturen uppifrån inte 

kan följas på samma sätt, då de anställda inte rör sig i grupp.  

Frågorna kring K2 och K3 gav dock tydliga svar där intervjupersonen på K2 svarade att ”… 

jag känner inte att man behöver vara glad hela tiden och att allt behöver vara positivt.”, vilket 

gjorde att rutan blev grön och inte tydde på någon funktionell dumhet. K3 är grön för att 

intervjupersonen vid fler än ett tillfälle påpekade att hierarkier är något som märks av tydligt 

på arbetsplatsen.  

L1 är också ett tudelat svar. Intervjupersonen nämner att ”Det är ganska mycket frihet” och inte 

så detaljstyrt. Dock säger personen också att det ibland inte är helt okej att säga vad man tycket, 

vilket kan indikera att chefer inte skapar en miljö där alla anställda känner sig tillräckligt säkra 

för att uttrycka sig, vilket begränsar det fria tänkandet. L2 däremot fick ett tydligt svar när 

intervjupersonen uttryckte att ”… jag tror det är svårt att vara chef i skuggorna här.”, vilket 

tyder på att intervjupersonen upplever sina överordnade att inte vara den typen av ledare.  

5.2.2. ANSTÄLLD 2 (A2) 

Struktur (S)  Kultur (K)  Ledarskap (L) 

Formella rutiner och regler 

finns, men om de följs i 

praktiken spelar mindre roll 

 Stark kultur uppifrån som alla 

anställda ska följa 

 Begränsande av fritt tänkande 

och allmän frihet 

Organisationsstrukturen är 

byråkratisk och fokuserar 

därmed på standardiserade 

uppgifter 

 Krav på optimism och en positiv 

attityd på arbetsplatsen 

 Chefer som vill vara en 

”stöttande” ledare hamnar i 

skuggorna och syns inte bland 

sina anställda 

Kärnverksamheten åsidosätts 

på grund av formella regler 

och rutiner som tar över  

 Ignorera hierarkin och istället se 

en platt gemenskap som något 

positivt 

 Ledare tror sig besitta all 

kunskap och har höga 

föreställningar om sin förmåga 
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Intervjupersonen var väldigt tydlig i både ruta S1 och S3 att de regelverk som behöver följas 

och de anpassningar som behöver göras är något som ”… mycket det man ska förhålla sig till 

handlar ju om sunt förnuft.” och ”Det ingår ju i ens jobb och då inom regelverket som 

myndighet att vara tillgänglig och sköta uppgifter på ett sätt som är strukturerat och enkelt att 

följa.” vilket tyder på att det finns formella rutiner och att dessa är lika viktiga att följa i 

praktiken. På samma sätt säger intervjupersonen att reglerna är anpassade till 

kärnverksamheten, då det ”…inte är något orimligt att kräva detta av någon som bedriver 

undervisning och forskning, att det ska finnas en transparens i det jag gör. Det är ju i samhällets 

intresse och jag arbetar ju för staten och statliga medel.”. Precis som i tidigare intervjuer 

bekräftas det också av intervjupersonen att organisationen är byråkratisk genom att tala om 

arbetssätten som finns och vissa standardiserade uppgifter som måste genomföras. Dock är 

intervjupersonens upplevelse av denna inte så strikt, och därför är S2 gul.  

K2 är även i denna intervju tudelad. Intervjupersonen menar att det är viktigt med visioner och 

ledord ur ett arbetsmiljöperspektiv och för att skapa en gemensam väg framåt. Men även här 

nämns det att de som håller på med forskning ”… är ju väldigt självständiga och är inte 

beroende av alla andra.”, vilket ännu en gång tyder på att kulturen som kommer uppifrån inte 

är så sammansvetsande som ledningen kanske önskat. Även K3 är tudelad då intervjupersonen 

menade att hierarkin märks tydligt, men att den inte är begränsande utan väldigt öppen. K2 

däremot fick ett tydligt svar när intervjupersonen uttalade sig om att ”Det är okej att inte vara 

positiv”.  

L1 fick också ett tydligt svar. Intervjupersonen uttryckte bland annat att man som anställd inte 

bör ”vässa armbågarna för mycket” och ”… inte försöka sticka ut för mycket”. Detta tyder på 

en begränsning av frihet i tänkande och agerande från ledare. L2 var också tydligt då 

intervjupersonen menade att en chef ska vara tydlig, rättvis och kommunikativ samt att ” Man 

behöver en chef som förmedlar vad som händer i organisationen och gör det begripligt.”. Detta 

svar tyder på att intervjupersonen inte vill ha en chef som endast stöttar, utan som faktiskt syns 

och har en tydlig närvaro i arbetet.  
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5.2.3. ANSTÄLLD 3 (A3) 

Struktur (S)  Kultur (K)  Ledarskap (L) 

Formella rutiner och regler 

finns, men om de följs i 

praktiken spelar mindre roll 

 Stark kultur uppifrån som alla 

anställda ska följa 

 Begränsande av fritt tänkande 

och allmän frihet 

Organisationsstrukturen är 

byråkratisk och fokuserar 

därmed på standardiserade 

uppgifter 

 Krav på optimism och en positiv 

attityd på arbetsplatsen 

 Chefer som vill vara en 

”stöttande” ledare hamnar i 

skuggorna och syns inte bland 

sina anställda 

Kärnverksamheten åsidosätts 

på grund av formella regler 

och rutiner som tar över  

 Ignorera hierarkin och istället se 

en platt gemenskap som något 

positivt 

 Ledare tror sig besitta all 

kunskap och har höga 

föreställningar om sin förmåga 

 

Intervjupersonen poängterar redan tidigt i intervjun att det är väldigt viktigt att följa de 

regelverk som finns uppsatta och att alla anställda är väl medvetna om det, vilket gör att ruta 

S1 är grön. Det personen kommenterar gällande kärnverksamheten, alltså ruta S3, och 

regelverkens anpassning handlar mestadels om att högskolan kan bli utsatt för granskning; ”… 

utsättas för granskningar av UKÄ. Och dom granskningar är ju riktade mot vissa saker, och för 

att komma väl ut ur dom granskningarna så måste man anpassa sig.”. Därefter säger personen 

”… och där blir man då inordnad i ett system.”. Detta tyder på att personen menar att där finns 

vissa saker som gör att kärnverksamheten åsidosätts. Dock är det inte ett helt tydligt svar, vilket 

gör att rutan är gul. På samma sätt är S2 gul då personen menar att det finns mycket regler men 

att det inte är något som skapar större problem då de inte riktigt går att säga emot.  

Ruta K1 är gul då intervjupersonen uttrycker att det finns visioner och liknande, men att 

personen upplever att ”Den visionen tror jag är väldigt viktig för högsta ledningen som ett 

riktmärke men på min nivå när jag forskar och undervisning så är det inte något som påverkar 

det jag gör.” vilket tyder på att personen inte upplever att alla medarbetare följer denna kultur. 

Vidare i kultur-kolumnen ger intervjupersonen svar som gör att både ruta K2 och K3 är gröna; 

”… det handlar mer om att ha ett kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten.” och 

”Optimism i sig förändrar ju ingenting…” tyder på att det inte finns något krav för att vara 

positiv och optimistisk som svar på K2. För K3 nämner intervjupersonen flera gånger i intervjun 

att kulturen är hierarkisk och att det märks av tydligt.  
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För L1 svarar personen under intervjun att där finns vissa situationer där ”... man kommer inte 

ifrån vissa saker, man måste rätta sig i ledet och arbeta med det”. Detta tyder på att det till viss 

del finns en begränsning av det fria tänkandet, men inte så utpräglat som i vissa andra intervjuer. 

Därför är L1 gul. L2 däremot är röd, efter att intervjupersonen uttryckte att bra egenskaper hos 

en ledare är ”Att lämna de anställda ifred!”, vilket tyder på en stöttande chef som verkar i 

skuggorna. Intervjupersonen nämner senare att chefen behöver finnas till för att sätta riktning 

och hålla koll på ramarna för myndighetsutövning.  

L3 är grön då intervjupersonen uttryckte att chefer behöver ta avstånd ”… så anställde kan växa 

och utvecklas inom det fältet som utgör den anställdes kompetens.”. Detta tyder på att personen 

lägger stor vikt vid att poängtera att chefen är bra på sin arbetsuppgift och intervjupersonen bra 

på sin, och tyder även på att intervjupersonen inte ser sina chefer som mer kompetenta än 

personen själv.  

5.3. SAMMANTAGEN ANALYS AV INTERVJUER 

I detta avsnitt kommer varje ruta i ovanstående tabeller att presenteras utefter vad 

intervjupersonerna svarat under intervjuerna. Rubrikerna till varje tabell representerar de 

påståenden som finns i ovanstående tabeller och som varit vägledande under intervjuerna som 

genomförts. Intervjupersonerna kommer kategoriseras efter chefer (C) och anställda (A) samt 

ett nummer för att skilja på person till person. Personerna placeras in i den ruta som passar vad 

de svarat under intervjuerna. Det gröna området menar att ingen funktionell dumhet fanns. Gul 

betyder att det finns tendenser till funktionell dumhet och rött betyder att intervjupersonens svar 

påvisade ren funktionell dumhet.  

5.3.1. S1 – HUR VIKTIGT ÄR DET ATT FORMELLA REGLER FÖLJS I PRAKTIKEN? 
Denna fråga saknar två intervjupersoner på skalan som inte gav tillräckligt utvecklade svar. 

Vad vi kan utläsa från denna skala är först och främst att cheferna gav spridda svar, som tyder 

på att olika chefer upplever denna situation på olika sätt. De anställda var dock överens och 

båda hamnade i det gröna området. Detta tyder på att det finns en större enighet mellan de 

anställda än vad det gör chefer emellan. Utöver detta kan det konstateras att detta är ett 

förekommande problem på Högskolan i Halmstad, men som ännu inte blivit så stort att vi ser 

större tendenser till funktionell dumhet. Hade resterande två personer också placerats på skalan 

hade en bättre analys kunnat göras.  
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5.3.2. S2 – BYRÅKRATISK STRUKTUR MED STANDARDISERADE UPPGIFTER? 
I denna fråga var cheferna nästan överens och de anställda helt överens. Alla intervjupersonerna 

gav svar som påvisar att det finns tydliga tendenser eller konkreta exempel på att 

organisationsstrukturen bringar funktionell dumhet. Eftersom organisationen är präglad av 

byråkrati och regelverk så är det inte ett chockerande resultat att se.  

 

5.3.3. S3 – ÅSIDOSÄTTS KÄRNVERKSAMHETEN PÅ GRUND AV REGLER SOM 

MÅSTE FÖLJAS?  
Frågan gällande fokus på kärnverksamheten påvisade ingen enighet varken mellan chefer eller 

anställda, utan en uppdelning mellan de båda i det gröna och gula fältet. Ingen intervjuperson 

hamnade i den röda zonen som tyder på funktionell dumhet. Dock hamnade majoriteten av 

intervjupersonerna i fältet för tendenser till funktionell dumhet, vilket över tid kan utvecklas 

till ren funktionell dumhet. Givetvis är det dock positivt att ingen intervjuperson placerade sig 

i det röda fältet.  

 

5.3.4. K1- KULTUR UPPIFRÅN SKA FÖLJAS AV DE ANSTÄLLDA 
Till skillnad från frågan ovan så påvisar svaren för denna fråga en betydligt större tendens och 

en existens av funktionell dumhet. Vi kan även utläsa att alla anställda hade samma upplevelser 

och därför gav liknande svar som placerade dom i samma fält. Nästintill samma sak gällde för 

cheferna, undantaget en chef som istället placerades i det röda fältet. Denna sorts uppdelning 
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tyder på den stark tendens till funktionell dumhet som börjat bli ren funktionell dumhet. Här är 

dessutom både chefer och anställda överens om att detta är faktumet.  

 

5.3.5. K2 – KRAV PÅ OPTIMISM 
Här är ett tydligt exempel på en fråga där chefer och anställda inte har samma uppfattningar. 

Som vi ser är alla anställda överens om att detta inte är en fråga som tyder på någon funktionell 

dumhet. Däremot menar cheferna att det framförallt finns tendenser och i vissa fall faktiskt 

finns funktionell dumhet. Detta resultat är framförallt intressant då detta påvisar att det är 

cheferna som känner ett krav att vara positiva, medan de anställda känner sig bekväma i att de 

kan vara negativa om de vill.  

 

5.3.6. K3 – HIERARKI ELLER PLATT GEMENSKAP 
Svaren gällande om organisationen har en tydlig hierarki som värdesätts eller om det istället 

ses som positivt med en platt gemenskap blev väldigt spridda. Börjar vi med att se till de 

anställda Så menade en av dessa att det finns en tendens till funktionell dumhet på denna fråga. 

Cheferna däremot menar (till en majoritet) att detta är något som bevisar att funktionell dumhet 

finns på arbetsplatsen. Majoriteten av intervjuerna menar att det är ett problem om påvisar att 

det finns tendenser eller tydliga exempel på att anställda värdesätter en platt gemenskap framför 

en hierarkisk, vilket tyder på funktionell dumhet.  

 

 



  

 38 

5.3.7. L1 – BEGRÄNSNING I DET FRIA TÄNKANDET 
Precis som på ovanstående fråga har cheferna även i denna fråga spridda svar. Dock menar en 

majoritet av dom at det finns exempel på situationer där det fria tänkandet begränsas, vilket 

tyder på funktionell dumhet. De anställda menar att det finns antingen tendenser eller tydliga 

exempel, och har en tydligare gemensam bild än vad cheferna har.  

 

5.3.8. L2 – STÖTTANDE CHEF SOM ARBETAR I SKUGGORNA 
Även här har chefernas svar spridits ut över skalan. Dock menar majoriteten av dom att det 

finns tendenser och exempel på att många chefer arbetar i skuggorna, vilket påvisar funktionell 

dumhet. De anställdas uppfattning var annorlunda, då majoriteten menar att detta inte är ett 

problem, och att deras chefer inte arbetar i skuggorna. En av de anställda antydde raka 

motsatsen, vilket gör det svårt att ge en samlad bild av deras gemensamma åsikter och tankar.  

 

5.3.9. L3 – LEDARE TROR SIG BESITTA ALL KUNSKAP 
Trots att det i denna fråga föll bort två personer på grund av otydliga svar så gav resultaten en 

tydlig bild av både chefernas och den anställdes bild av situationen. Givetvis hade det gett en 

ännu bättre bild om de andra två anställda också funnits med på skalan. Dock visar de svar som 

var tydliga att alla såg denna fråga som ett icke-problem på Högskolan i Halmstad.  
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5.4. AVSLUTANDE KOMMENTAR 

Av de åtta frågor som behandlats i denna uppsats så var det endast en av dom som inte gav 

utslag för någon funktionell dumhet alls, och det är den sista, gällande ledare som tror sig besitta 

all kunskap. Resterande frågor gav mer eller mindre exempel på antingen tendenser eller 

konkreta exempel på funktionell dumhet. Dock påvisade många frågor mestadels tendenser 

snarare än ren funktionell dumhet. Vissa frågor hade skilda svar mellan vad cheferna och de 

anställda upplevde på arbetsplatsen. Detta gav en annan inblick som påvisade att de olika 

grupperna i många fall har olika uppfattningar om sin arbetsplats och organisationens arbetssätt. 

Om vi ser till antalet intervjupersoner som placerats i det röda fältet i varje fråga och därefter 

kategori så kan vi konstatera att den funktionella dumheten visar sig mest i kategorierna efter 

denna ordning: ledarskap, kultur, struktur.  
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6. AVSLUTNING 
I detta avsnitt kommer uppsatsen slutsatser presenteras och en diskussion kring arbetet och dess 

resultat att avsluta hela studien. 

6.1. SLUTSATSER 

Studiens frågeställning löd: 

- Präglas Högskolan i Halmstad av funktionell dumhet i former av struktur, kultur och 

ledarskap? 

Som kan utläsas av resultatet så är svaret; ja, Högskolan i Halmstad präglas av funktionell 

dumhet i former av struktur, kultur och ledarskap. Dock är det viktigt att poängtera att vissa 

kategorier påvisade mer funktionell dumhet än andra. Som nämndes ovan så påvisade 

kategorin ledarskap högst grad av funktionell dumhet. Därefter kultur och sist struktur. Alltså 

är det framförallt ledarskap och kultur som gör att arbetsplatsen uppvisar en viss grad av 

funktionell dumhet. De konkreta exemplen på ren funktionell dumhet var inte lika många 

generellt som tendensen till funktionell dumhet, dock är dessa också viktiga att ta hänsyn till.  

6.2. DISKUSSION 

Som nämndes ovan så var det framförallt tendenser till funktionell dumhet som kunde hittas i 

de olika kategorierna. Ren funktionell dumhet hittades också, men inte till samma utsträckning. 

Detta är något som jag fann förvånande. I början av denna studie var min personliga hypotes 

att jag skulle hitta fler tydliga och konkreta exempel på ren funktionell dumhet, men istället 

fann jag delvis detta, men framförallt tendenser till funktionell dumhet. Detta är givetvis ett 

positivt resultat för Högskolan i Halmstad. Även om tendenserna finns så har den funktionella 

dumheten inte utvecklats till fullo på många utav frågorna. Dessutom så var det bara på en fråga 

där hela tre intervjupersoner hamnade i det röda fältet. I resterande handlade det om en eller två 

intervjupersoner, vilket i sig inte är särskilt mycket utav sju totala.  

Trots detta är det viktigt att framföra att tendenserna är tydliga och oundvikligen närvarande på 

arbetsplatsen. Trots att Högskolan i Halmstad är en nyare högskola utan större historisk 

anknytning och ännu striktare akademisk kultur, så har även denna organisation drabbats av 

den funktionella dumheten. En jämförelse mellan Högskolan i Halmstad och exempelvis Lunds 

Universitet hade möjligtvis gett ett resultat som fått Högskolan i Halmstad att framgå som ett 
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väldigt gott exempel. Men på sin egen hand visar detta resultatet att organisationen har områden 

som drabbats mer eller mindre hårt av funktionell dumhet. Det är viktigt att se denna 

undersökning som en röd flagga för andra organisationer, då detta som sagt drabbar de allra 

flesta organisationer till en viss utsträckning.  

För att anknyta till tankarna i inledningen om ironin att en organisation utan kritiskt tänkande 

ska producera kritiskt tänkande individer, så påvisar detta resultatet just denna ironin, och det 

är därför detta är ett ämne som är viktigt för oss att förstå och motarbeta. Dessutom blir det en 

komplicerad situation för bland annat lärare som å ena sidan ska följa en kultur eller ledare som 

begränsar det kritiska förhållningssättet, medan de å andra sidan ska lära ut och uppmuntra 

kritiskt tänkande bland sina studenter; ”Jag får inte tänka kritiskt, men jag ska uppmuntra alla 

andra att göra det”, ungefär. Organisationer bör ju rimligtvis leva som de lär för att försäkra sig 

om ett så bra resultat som möjligt. Detta är en intressant tanke om vi ser till de flesta företag 

och framförallt myndigheter. Det som förväntas av de som kommer i kontakt med 

organisationen bör även vara något som organisationen kan bevisa att de bemästrar och är 

duktiga på. I detta fall är inte funktionell dumhet någonting som någon vill bemästra eller föra 

vidare på något sätt.  

Funktionell dumhet är fortfarande ett relativt nytt fenomen som det inte forskats eller gjorts 

många undersökningar om. Därför var det viktigt för mig att undersöka en annan typ av statlig 

myndighet (för att skilja från Paulsens undersökning på Arbetsförmedlingen) samtidigt som det 

gav mig en annan insyn att vara student på samma lärosäte som studerats. För vidare forskning 

hade det som sagt varit intressant att jämföra Högskolan i Halmstad med ett större och äldre 

universitet. Detta tror jag hade kunnat påvisa tydliga skillnader som hade behövt övervägas för 

att utveckla organisationerna i rätt riktning. För att få en ännu bättre bild av den funktionella 

dumheten på organisationen hade givetvis fler intervjuer kunnat göras för att skapa en större 

generell bild av chefers och anställdas uppfattningar. Dock anser jag detta vara en relevant 

studie trots sin relativ lilla storlek, då den är den första i sin sort. Förhoppningsvis får fler 

studenter upp ögonen för denna sortens studier och för funktionell dumhet som studieobjekt. 
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8. BILAGOR 

8.1. BILAGA 1: VAD ÄR OCH ÄR INTE FUNKTIONELL DUMHET? 

 Funktionell Dumhet Inte Funktionell Dumhet 
Struktur - Formella regler finns 

men de följs inte i 
praktiken 

- Organisationen är 
byråkratisk och har 
standardiserade 
uppgifter 

- Kärnverksamheten 
åsidosätts på grund 
av regler och rutiner 

- Praktiska problem tas 
hand om direkt 
istället för att gå 
igenom formella 
regelverk 

- Byråkratin är öppen 
för förändring när 
situationer förändras 

- Regler och rutiner 
anpassas efter 
kärnverksamheten 
och dess syfte 

Kultur - Anställda ska följa 
en stark kultur 
uppifrån 

- Krav på optimism 
- En platt gemenskap 

är bättre än en tydlig 
hierarki 

- Kulturen visar 
riktning men tvingar 
inte anställda att 
tänka homogent 

- Det anses acceptabelt 
att vara negativ till 
saker som sker på 
arbetsplatsen 

- Hierarkin påvisar 
tydligt vem som har 
beslutsmakt och en 
platt gemenskap ses 
som negativ 

Ledarskap - Begränsningar av 
fritt tänkande 

- Chefer hamnar i 
skuggorna på grund 
av en mer 
”stöttande” roll 

- Ledare tror sig 
besitta all kunskap 

- Fritt tänkande 
främjas 

- Chefer har en tydlig 
roll utan att påverka 
de anställda i deras 
fria tänkande 

- Ledare inser att de 
inte alltid besitter all 
kunskap 

Tabell: Förklaring vad som anses vara funktionell dumhet och inte.102 

 

 

                                                
102 Alvesson, Mats & Spicer, André, Dumhetsparadoxen, Fri Tanke, 2018 
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8.2. BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR 

Kultur: 

- Hur skulle du beskriva kulturen här på Högskolan i Halmstad? 

- Är det viktigt att vara positiv och optimistisk i Högskolan i Halmstads kultur? 

- Hur tycker du att kulturen och kollegiet hanterar negativa nyheter och situationer?  

- Tycker du att det är viktigt för en arbetsplats att ha en tydlig kultur som alla anställda 

agerar och beter sig utefter? 

Struktur: 

- Det finns regelverk och lagar som ni måste följa på arbetsplatsen. Till vilken grad 

märker du av i ditt dagliga arbete att det finns regler och rutiner du måste anpassa dig 

efter? 

- Tycker du att rutiner och regelverk är anpassade efter er kärnverksamhet och just er 

organisation?  

- Är hierarki något som märks av tydligt på Högskolan i Halmstad? 

o Om ja, hur? 

Ledarskap: 

Till anställda: 

- Vad tycker du är viktiga egenskaper hos en chef?  

Till chef: 

- Hur skulle du beskriva din ledarroll och hur du är som chef? 

- Vad hoppas du att dina underordnade säger om dig som chef? 
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