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Sammanfattning 

Syftet med studien var att tillämpa Paulsens (2017) modell av funktionell dumhet som en 

form av organisatorisk lydnad på socialtjänsten som arbetsplats. Paulsens tio 

”anpassningslogiker” operationaliserades till 20 frågor med svarsalternativ på en Likert-skala. 

En enkät med dessa frågor samt ett envariabelsmått på arbetstillfredsställelse skickades sedan 

ut till socialarbetare i sex kommuner (N=73). Resultatet visar att en majoritet av 

studiedeltagarna kände igen sig i anpassningslogikerna, samt att ”förtvivlan” är vanligast som 

lydnadsmodus på socialtjänsten. Bivariat analys och test av intern konsistens visar på god 

reliabilitet hos modellen. Samtidigt visar en multipel regressionsanalys att funktionell dumhet 

förklarar 30 procent av socialarbetares arbetstillfredsställelse, med ”auktoritarism” och 

”cynism” som signifikanta prediktorer. Studien tyder på att Paulsens modell av funktionell 

dumhet kan bidra till vår förståelse för hur socialarbetare hanterar det sociala arbetets 

problematiska sidor.  
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Abstract 

The study's aim was to apply Paulsen’s (2017) model of functional stupidity as a form of 

organizational compliance to a social work context. A questionnaire was developed with 20 

Likert items that operationalised Paulsen's ten “stupidity rationales”, together with a measure 

of work satisfaction, and distributed to social workers in six municipalities (N=73). Results 

show that most stupidity rationale items were endorsed by a majority of participants, with the 

“despair” mode of compliance most strongly endorsed. Bivariate and internal consistency 

reliability analysis indicated that Paulsen's model was a good fit to the data, while multiple 

regression analysis demonstrated that the model of functional stupidity explained 30 percent 

variance in work satisfaction, with “authoritarian” and "cynicism" modes as significant 

predictors in the model. The study suggests that Paulsen's model of functional stupidity has 

potential value for increasing our understand of how social workers' cope with the demands of 

their work. 

 

 

 

 

Key words: functional stupidity, compliance, organizations, social work, work satisfaction 

  



Innehållsförteckning 

1. Inledning .............................................................................................................. 1 

2. Bakgrund.............................................................................................................. 3 

2.1 Funktionell dumhet som lydnad ................................................................................. 3 

2.2 Varför undersöka funktionell dumhet på socialtjänsten? ............................................ 4 

2.2.1 Management i offentliga organisationer ..................................................................... 4 

2.2.2 Ekonomisering och mätbarhet ..................................................................................... 5 

3. Syfte och frågeställningar ..................................................................................... 7 

4. Tidigare forskning ................................................................................................. 8 

4.1 Disciplinering av anställda .......................................................................................... 9 

4.2 Cynisk lydnad .......................................................................................................... 10 

4.3 Sammanfattning tidigare forskning .......................................................................... 11 

5. Teori - Endimensionellt tänkande ....................................................................... 12 

5.1 Empirism ................................................................................................................. 12 

5.2 Operationalism ........................................................................................................ 13 

5.3 Avvisandet av transcendala tankar ........................................................................... 13 

5.4 Teori - Sammanfattning ........................................................................................... 13 

6. Modell - Funktionell dumhet .............................................................................. 15 

6.1 Ett resultat av organisatoriska processer .................................................................. 15 

6.2 Kännetecken av funktionell dumhet ......................................................................... 16 

6.3 Effekter av funktionell dumhet ................................................................................ 16 

6.3.1 Kritik mot funktionell dumhet .................................................................................... 17 

6.4 Varför är man funktionellt dum? .............................................................................. 17 

6.5 Lydnadsmodus ........................................................................................................ 18 

6.5.1 Förtvivlan .................................................................................................................... 18 

6.5.2 Cynism ........................................................................................................................ 19 

6.5.3 Auktoritarism ............................................................................................................. 20 

6.6 Modell - Sammanfattning ........................................................................................ 21 

7. Metod ................................................................................................................ 22 

7.1 Forskningsdesign och undersökningsmetod .............................................................. 22 

7.2 Population och urval ................................................................................................ 22 



7.3 Material .................................................................................................................. 22 

7.3.1 Operationalisering av begrepp ................................................................................... 22 

7.3.2 Think-aloud-intervjuer ............................................................................................... 23 

7.4 Genomförande av enkätundersökning ..................................................................... 24 

7.4.1 Bortfallsanalys ............................................................................................................ 25 

7.5 Analys av insamlade data ......................................................................................... 26 

7.6 Diskussion om tillvägagångssätt ............................................................................... 26 

7.7 Etiska aspekter ........................................................................................................ 27 

8. Resultat.............................................................................................................. 29 

8.1 Förekommer funktionell dumhet på socialtjänsten? ................................................. 29 

8.2 Lydnadsmodus på socialtjänsten .............................................................................. 30 

8.3 Funktionell dumhet och arbetstillfredsställelse ........................................................ 32 

8.4 Sammanfattning ...................................................................................................... 32 

9. Diskussion .......................................................................................................... 34 

9.1 Analys utifrån teorin om endimensionellt tänkande ................................................. 34 

9.2 Analys utifrån tidigare forskning .............................................................................. 35 

9.2.1 Lydnad ........................................................................................................................ 36 

9.3 Analys utifrån det sociala arbetets praktik ................................................................ 37 

9.4 Studiens styrkor och svagheter ................................................................................ 38 

9.5 Avslutning ............................................................................................................... 38 

Referenser ............................................................................................................. 40 

Bilaga 1 ..................................................................................................................... I 

Bilaga 2 ................................................................................................................... XI 

Bilaga 3 ................................................................................................................. XIV 

 

  



 1 

1. Inledning  

Som framgår i Alvesson och Spicer (2012) råder det en stark uppfattning om att smarthet 

utgör grunden för det nutida samhällets arbetsliv. Ord som “kunskap, information, kompetens, 

visdom, resurser, förmågor, talang och lärande” ses som centrala för att förklara hur det 

moderna samhällets organisationer fungerar (ibid, s. 1193). Det postmoderna samhällets 

organisationer ägnar sig åt kunskap och idéer, vilket ställer krav på flexibla och snabbfotade 

individer (Wenglén & Svensson, 2008). Denna bild kontrasterar mot hur arbete betraktades 

under industrialismens början. Exempelvis menade de italienska fackföreträdarna Sergio 

Garavini och Antonio Lettieri att lönearbetet försöker “använda sig så lite av den mänskliga 

intelligensen” och “stänga in den i den stelaste hierarkiska organisation” vilket bidrar till en 

“stympning och sterilisering av arbetarnas individuella och kollektiva möjligheter” (citerad i 

Gorz, 1979, s. 125, 126). Ett annat exempel är Frederich Taylor - författaren till Scientific 

Management - som var av åsikten att fabriksarbetaren “... ska vara så dum och avtrubbad att 

han till sinnet mest av allt liknar en oxe” (citerad i Klikauer, 2015, s. 198, min övers.). Synen 

på arbetet tycks därmed har genomgått en förändring i och med det postmoderna samhällets 

utveckling; från någonting negativt för arbetaren till något meningsfullt och stimulerande. 

Ändå visar en Gallupundersökning att endast 13 procent av världens arbetstagare ser sig som 

“engagerade” i sitt arbete (Paulsen, 2017). Detta tyder på att det finns anledning att 

problematisera hur arbete upplevs av anställda.  

Med begreppet funktionell dumhet vill Alvesson och Spicer (2012) ifrågasätta den 

rådande uppfattningen att organisationer till övervägande del präglas av smarthet. Lika viktigt 

är det att förstå hur medarbetare väljer att inte motsätta sig organisatoriska krav och arbetssätt 

de egentligen inte tror på. Hur hanterar man som anställd när ens personliga idéer, tankar och 

värderingar krockar med de organisatoriska ramarna?  

Funktionell dumhet innebär enligt Alvesson och Spicer (i Paulsen, 2015, s. 42) 

“frånvaro av reflexivitet, vägran att använda intellektuella kapaciteter annat än myopiskt och 

undvikandet av rättfärdiganden”. Detta uppstår i organisationer som uppmuntrar konformitet 

på bekostnad av självständigt och kritiskt tänkande. Genom positivt värdeladdade ord 

uppmålas organisationens mission, värderingar och strategier som oproblematiska och 

“goda”. Detta, som Alvesson och Spicer (2012) kallar stupidity management, tillämpas av 

såväl chefer, konsulter och ledarskaps-gurus. En konsekvens av stupidity management kan 

vara att anställda förtränger tvivel, kritik och alternativa tolkningar av tillvaron till förmån för 
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en positiv uppfattning om organisationen. Ett exempel på vad som kan betraktas som stupidity 

management från det sociala arbetets fält kan vara när socialsekreterare uppmuntras vara 

“hjärnsmarta” och “inte hoppa över kafferasten” för att hantera en ohållbar arbetsbelastning 

(Senneby, 2014).  

Är det rimligt att anta socialarbetare använder sig av funktionell dumhet för att hantera 

de problem de möter i sitt arbete? En tärande arbetsbelastning, administration som stjäl tid 

från det klientnära arbetet och stress är några av de problem som socialarbetare brottas med 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). Samtidigt som socialbidragstagare förödmjukas och 

kritiserar en oflexibel handläggning med godtyckliga bedömningar betraktar socialarbetare sig 

själva knappast som maktfulla (Angelin, 2008). Socialarbetare måste värja sig från stress, 

utbrändhet och fysiskt hot från sina klienter och samtidigt anpassa sig till de krav som 

verksamheten ställer på dem (Graham & Shier, 2013).  

Med utgångspunkt i begreppet funktionell dumhet syftar denna studie till att undersöka 

hur socialarbetare förhåller sig till denna arbetssituation. Nedan beskrivs den modell av 

funktionell dumhet som kommer tillämpas i studien. Sedan förs en argumentation om varför 

det är relevant att undersöka funktionell dumhet på socialtjänsten. Studiens utgångspunkt är 

att funktionell dumhet ska betraktas som ett organisatoriskt fenomen, vilket enligt Wenglén 

och Svensson (2008, s. 46) innebär att ”personer med olika personligheter tenderar att påvisa 

samma beteende och det kvarstår även om personer kommer och går”. Funktionell dumhet är 

således inte ett personlighetsdrag (Alvesson & Spicer, 2012; Paulsen, 2017) utan bör betraktas 

som vad Paulsen (2015) kallar för ett rörligt, kognitivt tankemodus man själv väljer att inta 

som ett sätt att förhålla sig till sitt arbete.   
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2. Bakgrund 

2.1 Funktionell dumhet som lydnad 

Paulsen (2017) argumenterar för att funktionell dumhet bör betraktas som en form av lydnad 

gentemot den organisation man är anställd av. Lydnad definieras här som att engagera sig 

instrumentellt i en uppgift för att uppnå yttre belöningar, samtidigt som man måste frångå de 

personliga värderingar och mål man vill eftersträva med sitt jobb. Som socialarbetare skulle 

detta kunna innebära att frångå ens personliga värderingar om hur socialt arbete bör bedrivas 

för att uppnå belöningar i form av en fast anställning, lön och så vidare. Med utgångspunkt i 

Sartres terminologi menar Paulsen (ibid) att funktionell dumhet är ett icke-självmedvetet 

tillstånd vi pendlar in och ut i under en arbetsdag för att uthärda vissa arbetsuppgifter. Denna 

modell skiljer sig således från tidigare organisationsforskning, där lydnad till viss del 

betraktats som ett statiskt tillstånd. Paulsen (ibid) menar att lydnad i det här fallet snarare bör 

förstås som ett övergående, icke-reflexivt tillstånd. När vi reflekterar över vår lydnad upphör 

vi att vara funktionellt dumma. Vidare menar Paulsen (ibid) att vi mycket väl kan 

argumentera för varför vi i vissa fall väljer att inte tänka så mycket när vi är på jobbet. Det 

handlar således inte om att vi ”bedrar” oss själva när vi intar detta icke-reflexiva tillstånd, 

utan vi väljer själva att lyda. 

   I en studie om Arbetsförmedlingen kunde Paulsen (2017) urskilja tio 

anpassningslogiker. Dessa kan betraktas som skäl en individ har för att vara funktionellt dum. 

För arbetsförmedlarna handlade det bland annat om att tänka positivt för att behålla sin 

fysiska hälsa, att lätt binda sig vid auktoriteter eller helt enkelt för att man inte tycker det är 

lönt att klaga. Vidare menar Paulsen (ibid) att anpassningslogikerna kan kategoriseras i olika 

lydnadsmodus. Vid tillfällen då ens personliga mål och värderingar krockar med 

organisationens, kan man motivera sin eventuella lydnad med skäl som hör till ett förtvivlat, 

cyniskt, eller auktoritaristiskt lydnadsmodus.  

   Även om Paulsen (2017) påpekar att de anpassningslogiker han presenterar troligtvis 

inte kan generaliseras till andra arbetsplatser än dem han undersökte, kan de rimligtvis tjäna 

som god utgångspunkt för att studera hur socialsekreterare förhåller sig till sitt arbete. Att 

arbetsförmedlarna valde att “fördumma” sig själva för att härda ut arbetet berodde enligt 

Paulsen på flera orsaker, några av skälen var ett tärande administrationssystem, ett ökat 

inflytande av New Public Management samt det faktum att Arbetsförmedlingen till stor del 
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gått från “welfare” till “workfare”. Jag kommer nedan argumentera för varför detta till stor del 

även kännetecknar socialtjänstens organisation och det nutida sociala arbetet.  

2.2 Varför undersöka funktionell dumhet på socialtjänsten? 

Som framgår i Paulsen (2017) behöver en instrumentell fokusering på att få jobbet gjort i sig 

inte vara dumt. Det är ”… i etiskt tveksamma situationer, och särskilt när syftet med ens 

arbete är utsatt för debatt, som den icke-reflexiva instrumentella fokuseringen blir dum” (ibid, 

s. 189-190, min övers.). Socialt arbete kan betraktas som ett moraliskt arbete som bygger på 

etiska ställningstaganden. Vidare får socialtjänsten inte sällan utstå kritik från olika håll. När 

denna kritik utfärdas är det som Hertz (2016) påpekar inte sällan socialsekreterarna själva som 

får klä skott, även om bristerna beror på organisatoriska förutsättningar grundade i politiska 

beslut. I detta avsnitt redogörs för de förändringar som skett i den offentliga sektorn sedan 

början av 90-talet och som därmed kommit att påverka hur det sociala arbetet bedrivs. Vidare 

argumenteras för att dessa förändringar gör det relevant att undersöka funktionell dumhet på 

socialtjänsten.  

2.2.1 Management i offentliga organisationer 

Sedan början av 90-talet har det skett en omfattande reform av kommunernas förvaltning i 

form av ökad decentralisering och betoning på mål- och resultatstyrning i enlighet med New 

Public Management, NPM (Regeringen, 2016). NPM bygger på nyliberala idéer om en 

rationalisering av den offentliga sektorn med managementmodeller hämtade från den privata 

sektorn (Eriksen, 1997). Samtidigt har den statliga kontrollen över kommunala verksamheter 

ökat, vilket enligt regeringen (2016, s. 10) i vissa fall lett till ”onödig administration samt 

även vissa snedvridande incitament”. Vidare har den allt tyngre administrationsbördan lett till 

att yrkesgrupper fått ägna mindre tid åt deras kärnuppgifter, och att den yrkesmässiga 

kompetensen inte tillvaratagits på rätt sätt (ibid). Problemet med denna 

”managementuppfattning” är enligt Eriksen (1997) att den bygger på en individualistisk 

rationalitet hämtad från ekonomins fält, som sätter enskilda individers mål före den totala 

samhällsnyttan. Medan managementuppfattningen hänvisar till ”objektiva” fakta utifrån en 

mål-medel-effektivitet, hävdar Eriksen (1997) att våra offentliga organisationer bör byggas på 

en demokratisk grund där intersubjektiva normer avgör hur verksamheten ska bedrivas. 

Eriksen (ibid) argumenterar för att offentliga organisationer på så sätt bör präglas av det 

Habermas kallar för kommunikativt handlande, vilket innebär att individer genom 
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processinriktade samtal strävar efter en gemensam förståelse som kan tjäna som utgångspunkt 

för vilka beslut som fattas och för hur verksamheten bör bedrivas. 

Alvesson och Spicer (2012) menar att funktionell dumhet uppstår när kommunikativt 

handlande blockeras. Denna blockering sker genom det som ovan beskrivs som stupidity 

management, vilket i praktiken kan innebära att anställda blir utsatta för sanktioner om de 

ifrågasätter arbetets utformning eller frångår den myopiska fokuseringen på att göra sina 

arbetsuppgifter. Till exempel visar Thorén (2009) att fixeringen vid “aktivering” av 

socialbidragstagare kan skapa en organisationsideologi där förväntningar från kollegor och 

chefer gör att man som socialsekreterare följer kontorets normer i stället för att göra 

bedömningar för den enskilde individen. Workfare-politiken gör således att klienter 

exempelvis kan skickas till jobbprogram, även om socialsekreteraren inte tror att det kommer 

att hjälpa dem.  

2.2.2 Ekonomisering och mätbarhet  

Som framgår i kommittédirektivet Tillit i styrningen (Regeringen, 2016) motiverades 

införandet av managementkoncept i offentliga verksamheter av ideologiska skäl och en 

upplevd brist på resurser. Vidare framgår att den statliga styrningen, i form av lagar och 

riktlinjer, har ökat i omfattning. Detta kan ses i ljuset av den kritik som riktats mot exempelvis 

socialtjänsten som ansetts bedriva en ovetenskaplig verksamhet där det saknas kunskap om 

vilken nytta arbetet har för klienterna (Hertz, 2016). Införandet av riktlinjer och 

evidensbaserad praktik (EBP) har enligt regeringen (2016) inneburit en mer aktiv uppföljning 

av verksamheter. Vidare har denna utveckling mottagits väl av socialarbetare i Sverige 

eftersom det betraktats som ett sätt att stärka professionens status (Hertz, 2016). Det 

föreligger dock vissa problem med denna utveckling. 

För det första är det som Hertz (2016) påpekar i princip omöjligt att kritisera vad som 

kallas för evidensbaserad praktik, eftersom det är en term som förknippas med ord som 

säkerhet, etik och vetenskaplighet och närmast ses som någonting ”naturligt”. Här kan 

paralleller dras till stupidity management, eftersom synen på EBP som någonting naturligt och 

”bra” hindrar möjligheten att föra en kritisk dialog om ämnet. Vidare förväntas man som 

socialarbetare ha en positiv uppfattning om EBP då det betraktas som ett sätt att stärka 

professionen. Ändå finns det skäl att problematisera utvecklingen mot ett evidensbaserat 

socialt arbete. Till exempel menar Hertz (ibid) att implementeringen av EBP lett till en 

teknifiering och rutinisering av det sociala arbetet vilket många gånger motiveras av rent 

ekonomiska skäl. Vidare bidrar EBP till ett fokus på mätbarhet och effektivitet vilket enligt 
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Hertz (ibid) kan leda till att man som socialarbetare prioriterar ekonomi framför sociala 

behov.  

För det andra har implementeringen av NPM och EBP enligt (Hertz, 2016) 

genomdrivits av andra än just socialarbetarna själva eller de människor som är i behov av 

socialtjänsten. Detta kan ge upphov till lojalitetskonflikter mellan verksamhetens riktlinjer 

och vad man som socialarbetare anser är välgrundad kunskap och klientens bästa 

(Akademikerförbundet SSR, 2015). Detta pekar även regeringen (2016) på i 

kommittédirektivet ”Tillit i styrningen”, där det argumenteras för att styrning av offentlig 

verksamhet bör balanseras på ett jämnare sätt mellan statlig kontroll och professionernas 

kunskap om hur verksamheten bör bedrivas.    

Med anledning av denna förändring av offentlig sektor som beskrivs ovan, vilket bland 

annat inneburit ett ökat fokus på en ekonomisk rationalitet och mätbarhet, är det rimligt att 

anta socialarbetare många gånger måste frångå sina yrkesmässiga värderingar för att utföra 

vissa arbetsuppgifter. Genom att undersöka funktionell dumhet på socialtjänsten kan vi få en 

bild av hur socialarbetare förhåller sig till denna arbetssituation.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om Paulsens (2017) modell av funktionell dumhet 

går att tillämpa på socialtjänsten som arbetsplats. Vidare är syftet att undersöka hur 

sambandet mellan funktionell dumhet och arbetstillfredsställelse ser ut. Detta syfte kan 

preciseras med följande frågeställningar:  

1. Förekommer funktionell dumhet på socialtjänsten? 

2. Vilket lydnadsmodus är vanligast på socialtjänsten? 

3. Hur ser sambandet ut mellan funktionell dumhet och arbetstillfredsställelse? 
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4. Tidigare forskning 

Förmågan att kunna lyda, helst på ett sätt som inte märks, är som Paulsen (2010) påpekar en 

viktig egenskap i ett tjänstesamhälle där organisatoriska regler och normer styr våra 

arbetsdagar. Kanske är denna egenskap särskilt viktig i en organisation som socialtjänsten, 

vars verksamhet styrs utifrån lagar och föreskrifter grundade på politiska beslut. Samtidigt 

som socialarbetare försöker hjälpa människor måste de förhålla sig till en dessa regleringar. 

Som framgår av Salonen (2009) präglas det sociala arbetet fortfarande av en dualism mellan 

repressiva inslag för att kontrollera samhällets fattiga, vilket kan ses i ljuset av den historiska 

fattigvården, och dels en mer humanistisk människosyn byggd på medkänsla och en vilja att 

hjälpa. Som beskrivs i bakgrunden till föreliggande studie kan detta skapa etiska dilemman 

och svåra beslutssituationer.  

Många studier har undersökt hur socialarbetare hanterar denna situation med hjälp av 

copingstrategier. Coping innebär att hantera stress som uppstår när omgivningens krav 

överstiger ens förmåga att hantera dessa (McKee, m.fl., 1997). Genom copingstrategier kan 

man antingen minska omgivningens krav eller öka sin förmåga att hantera dem. Till exempel 

visar Tummers, Bekkers, Vink och Musheno (2015) i sin litteraturstudie om coping bland 

frontlinjebyråkrater att socialarbetare och poliser i högre utsträckning än lärare och 

vårdpersonal använder sig av copingstrategier som innebär att ”gå mot” klienterna. Det 

innebär bland annat att socialarbetare är mindre benägna än lärare och vårdpersonal att tänja 

på och bryta regler för att tillgodose klienternas behov av hjälp (ibid). Vidare visar Svensson 

(2009) i en intervjustudie att socialarbetare ibland ”separerar” sig själva från den organisation 

de tillhör för att motivera arbetsuppgifter som innebär kontrollutövning över klienten. Detta 

åstadkoms bland annat genom att socialarbetaren är tydlig när han eller hon förklarar för 

klienten varför hjälpen ser ut som den gör. Organisationen får på så sätt representera det 

”dåliga” medan socialarbetaren representerar det som är ”bra” för klienterna (ibid).   

Dock är frågan varför socialarbetare utför arbetsuppgifter där de tvingas använda sig av 

copingstrategier mindre utforskad. Fenomenet lydnad kan därför vara en relevant 

utgångspunkt för att undersöka hur socialarbetare motiverar vissa arbetsuppgifter. Forskning 

om organisatorisk lydnad har enligt Paulsen (2017) i stor utsträckning antingen betraktat 

fenomenet som ett resultat av disciplinering av anställda eller som vad som kallats ”cynisk 

lydnad”. Nedan beskrivs dessa två perspektiv med utgångspunkt i tidigare forskning.   
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4.1 Disciplinering av anställda 

De motsättningar mellan arbetare och arbetsgivare som uppstått ur kapitalismen kunde enligt 

Willmott (1993) tidigare dämpas med hjälp av trygga anställningar och regelbundna löner. 

Men eftersom dessa möjligheter inte längre är aktuella i och med den postmoderna, flexibla 

arbetsmarknaden, är arbetsgivare tvungna att hitta andra sätt att skapa trogna och tillgivna 

anställda (Alvesson & Willmott, 2002). Willmott (1993) menar i sin teoretiska artikel 

”Strenght is Ignorance; Slavery is Freedom: Managing Culture in Modern Organizations” att 

ett tillvägagångssätt är att genom en stark organisationskultur kontrollera inte bara vad 

arbetarna gör utan också vad de tänker och känner. Detta sker enligt Willmott (ibid) genom 

det som kallas för human resource management, total quality management och andra 

ledarskapsskolor som påpekar vikten av företagsanda och sammanhållning bland de anställda 

som uppmuntras internalisera organisationens mål och värden som sina egna. Till exempel 

visar Casey (1999) i en fältstudie hur ett amerikanskt företag bland annat implementerade ord 

som “familj” och “team” i arbetet och genomförde organisatoriska förändringar för att stärka 

de anställdas känsla av ansvarstagande och delaktighet. Casey (ibid) beskriver hur företagets 

nya atmosfär utmärktes av ett familjärt språkbruk, en vilja att arbeta under lång tid och en 

stark hängivenhet bland dess anställda.  

   Att känna tillhörighet till en viss kultur och att man delar gemensamma mål med sina 

chefer och kollegor kan ge en känsla av identitet. En sådan gemenskap kan vara åtråvärd i den 

flyktiga och ovissa tillvaron det postmoderna samhället ofta innebär. Problemet med sådana 

kulturer är att utrymmet att erkänna och handla efter andra normer och värden reduceras eller 

försvinner helt (Willmott, 1993). Medan en betoning på kultur och sammanhållning vid första 

anblicken ses som ett avståndstagande från en traditionell och byråkratisk målrationalitet 

menar Willmott (ibid) snarare att en sådan rationalitet förstärks. När personal tvingas hänge 

sig åt organisationens värderingar tilldelas de även ett ansvar att hänge sig åt de logiker som 

råder på marknaden. Det innebär att en anställd inte längre endast kan se sitt arbete som ett 

medel för att få lön - han eller hon måste även lära sig “älska sin produkt” och ha ett 

“marknadstänk” för att göra organisationens konkurrenskraftig (ibid, s. 522).  Som framgår i 

Fleming (2013, s. 478) ska personalen känna att “we are all in this together”.  

Den statliga sektorn är inte immun mot sådana informella disciplineringstendenser. Till 

exempel visar O’Reilly och Reed (2010) i en litteraturgenomgång av offentliga dokument i 

Storbritannien hur ett ökat fokus på ledarskap används som språklig strategi för att rättfärdiga 

organisatoriska förändringar. Den starka betoningen på ledarskap ska enligt O’Reilly och 
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Reed (ibid) ses i ljuset av den managementuppfattning som kommit att prägla den offentliga 

sektorn. Ledaren förväntas förkroppsliga organisationens värden och visioner och med 

karismatisk entusiasm leda verksamheten framåt. Enligt Alvesson och Willmott (2003) kan en 

sådan ensidig fokusering på ledarskap leda till en elitistisk och målrationell syn på 

organisationer där “bättre ledarskap” anses lösa samhällets politiska, sociala och ekonomiska 

problem (Alvesson & Willmott, 2003). 

Disciplinering i organisationer sker dock enligt Alvesson och Willmott (2002) inte 

genom ett passivt mottagande av en färdigpaketerad identitet av den anställde. Disciplinering 

genom identitetsskapande bör istället ses som en process, i vilken individen är högst delaktig. 

Utifrån intervjumaterial ger Alvesson och Willmott (ibid) ett exempel på en anställd som i 

stället för att forma sin identitet i enlighet med företagskulturen, blir stärkt i en identitet som 

går emot denna kultur. Disciplinering kan på så sätt slå över i motsatt effekt, till exempel 

genom ett cyniskt avståndstagande. Som framgår nedan behöver detta dock inte innebära att 

den anställde helt bryter med organisationen. I stället kan detta ses som en form av cynisk 

lydnad.   

4.2 Cynisk lydnad 

Cynism kan enligt Contu (2008) betraktas som ett andningshål för den personliga autonomin i 

organisationer där ideologiska värderingar och kulturer blir för påträngande. Samtidigt som 

vissa väljer att identifiera sig med dessa, påpekar Fleming och Spicer (2002) att många 

anställda tar avstånd, genom en mer eller mindre framträdande ton av cynism. Cynismen kan 

ses som en effekt av när gapet mellan de omhändertagande värden ett företag förespråkar, och 

den verklighet det innebär att jobba i samma företag, blir för stort.  

   Som framgår i Fleming och Spicer (2002) brukar cynism från ett ledningsperspektiv 

framstå som en “psykologisk defekt” vilken behöver korrigeras för att verksamheten ska 

fungera effektivt. En sådan avidentifiering med organisationskulturer kan dock vara 

organisationen till gagn, eftersom det skänker en känsla av autonomi samtidigt som man som 

anställd utför vad man blir tillsagd. Så kallat “back-stage-motstånd”, i form av exempelvis 

ironiska skämt, skepticism och överlånga toalettbesök, bör enligt Contu (2008) betraktas som 

koffeinfritt motstånd, eftersom sådana handlingar endast konserverar de etablerade 

maktrelationerna. De låter individen ge uttryck för sin autonomi samtidigt som de problem 

hon gör motstånd mot kvarstår. På så sätt kan man enligt Contu (ibid) “dricka kaffet” utan att 

få i sig det farliga koffeinet.  
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Utifrån ovanstående studier som teoretiserar kring cynism i organisationer, kan 

tolkningen göras att cynismen skänker individen en känsla av autonomi från organisationens i 

vissa fall påträngande kultur och identitetsformande. Dock bör cynismen betraktas som en 

form av lydnad snarare än motstånd eftersom cynikern, som Paulsen (2017) poängterar, till 

syvende och sist rättar sig i ledet.  

4.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Som framgår av Tummers, Bekkers, Vink och Mushenos (2015) litteraturstudie är 

copingstrategier bland socialarbetare ett väl utforskat område. Samtidigt finns det 

forskningsluckor att fylla kring varför man som socialarbetare utför arbetsuppgifter där man 

tvingas använda sig av sådana strategier för att hantera stress och andra negativa känslor. 

Organisatorisk lydnad är därför ett relevant fenomen att undersöka i denna yrkeskategori. 

Tidigare forskning om organisatorisk lydnad utgår främst från lydnad som ett resultat av 

disciplinering eller från lydnad i form av cynism.  

Funktionell dumhet skiljer sig från dessa två perspektiv av lydnad eftersom begreppet 

ger en mer dynamisk bild av hur man som individ förhåller sig till organisationen. Som 

Paulsen (2015, s. 56) påpekar är det sannolikt att man på en arbetsplats kan: ”… hitta 

pendlingar inte bara mellan cynisk distans och dum underordning, utan också mellan rutiner, 

motstånd och lydnad”. Därmed behövs alltså fler studier som utgår från en mer nyanserad bild 

av lydnad. Vidare motiveras föreliggande undersökning av att det enligt Paulsen (2017) inte 

genomförts några studier med att empiriskt kartlägga funktionell dumhet. Med tanke på att de 

studier om lydnad som beskrivits ovan antingen är teoretiskt orienterade eller genomförts med 

kvalitativa metoder kan föreliggande studies kvantitativa angreppssätt på lydnad även ses som 

ett bidrag till forskningen.   
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5. Teori - Endimensionellt tänkande 

Syftet med föreliggande undersökning är att se om Paulsens (2017) modell av funktionell 

dumhet går att applicera på socialtjänsten som arbetsplats. Eftersom denna modell delvis 

bygger på Herbert Marcuses teori om endimensionellt tänkande, kommer denna redogöras för 

nedan. Vidare kommer denna teori tjäna som utgångspunkt när studiens resultat diskuteras.  

Marcuse ville med denna teori förklara hur den moderna människan konformistiskt 

anpassar sig till de etablerade samhällsramarna samtidigt som hon förlorar sin förmåga att 

tänka kritiskt (Kellner, 2005). Hos den endimensionella människan trängs tankar om vad som 

hade kunnat vara - den andra dimensionen - undan för det som är (Paulsen, 2010). Det som 

ovan beskrivs som den funktionella dumhetens lydnadsmodus, nämligen förtvivlan, cynism 

och auktoritarism, särskiljs från varandra beroende på hur starkt de präglas av endimensionellt 

tänkande.  

   Tre aspekter hos det endimensionella tänkandet är enligt Paulsen (2017) av särskild 

vikt när man pratar om funktionell dumhet. En sådan aspekt är ”empirismen” i att endast se 

till det som är. En annan är ”operationalismen” i att reducera begrepp till mätbara fenomen 

inom de rådande strukturerna. Vidare innebär endimensionellt tänkande att avvisa varje tanke 

om vad som hade kunnat vara annorlunda. Nedan görs ett försök att reda ut dessa aspekter.    

5.1 Empirism 

Det endimensionella i att endast se till det som är förklarar Marcuse (1968) bland annat med 

hur språket i det moderna samhället ger begrepp oföränderliga, fixerade egenskaper. Vad som 

till exempel betraktas som ”frihet” och ”demokrati” är hos den endimensionella människan 

avhängigt ordens etablerade innebörd vilket, om det dras till sin spets, innebär att ”frihet” kan 

beteckna slaveri och ”demokrati” kan stå för ett odemokratiskt samhälle (ibid). Därmed beror 

allting på vad samhället etablerat som innebörd i dessa begrepp. Individen hindras på det här 

sättet att använda språket på ett transcendalt sätt, det vill säga ge ord och begrepp en betydelse 

de skulle kunna ha. Enligt Marcuse (ibid, s. 85) ger ”tron på att det verkliga är förnuftigt och 

att det etablerade systemet trots allt ger oss livets goda” upphov till ett lyckligt medvetande. 

Detta lyckliga medvetande gör oss oförmögna att komma med alternativ eftersom empirismen 

konsekvens är att vi alla tänker i samma tankebanor som endast relaterar till de etablerade 

samhällsstrukturerna.    



 13 

5.2 Operationalism 

Det endimensionella tänkandets operationalism kan enligt Marcuse (1968) ses utifrån det allt 

mer dominerande naturvetenskapliga förhållningssättet att göra världen objektivt mätbar 

(vilket även föreliggande uppsats är ett tecken på, min anm.). Allt som inte kan 

operationaliseras och göras mätbart betraktas som subjektiva ”idéer”, och anses därmed inte 

ha något med verkligheten att göra. I ett endimensionellt samhälle får humanitära, religiösa 

och moraliska ideal vika undan för marknadens och politikens rationalitet (ibid). Paulsen 

(2010) visar exempelvis hur vi i dagens samhälle låter produktionens rationalitet tas för given 

samtidigt som andra ideal än de som råder på marknaden blir allt svårare för oss att förstå och 

efterleva.  

5.3 Avvisandet av transcendala tankar  

Den tredje aspekten av endimensionellt tänkande som redogörs för här, är avvisandet av 

tankar om vad som hade kunnat vara annorlunda. Jag tror att denna tendens kan förklaras med 

det Marcuse (1968) kallade för den moderna människans beroende till ”de objektiva 

förhållandena”. Det är ingen idé att ifrågasätta våra ekonomiska lagar, den fria marknaden och 

andra ”objektiva förhållanden” eftersom alternativen till dessa uppmålas som skrämmande, 

till exempel diktatorisk kommunism som det enda alternativet till kapitalism. På detta sätt 

menar Marcuse (ibid) att spänningen i det dialektiska tänkandet, om det som ”är” och det som 

”bör” vara, försvagas. Detta innebär enligt Marcuse (ibid, s. 289) att idéer som går bortom de 

etablerade strukturerna ”kämpas ned eller reduceras till den grad att de passar in i 

föreställningsvärlden”. Ett endimensionellt tänkande tar alltså endast det rådande i beaktande 

och utesluter alternativa möjligheter.  

5.4 Teori - Sammanfattning    

Det endimensionella tänkandet kan vara framträdande när man reflekterar över varför man 

gör arbetsuppgifter man helst skulle slippa. För att knyta an till Paulsen (2017) var en vanlig 

inställning bland arbetsförmedlarna att de inte kunde kritisera Fas 3-programmet, eftersom de 

inte hade någon idé om vad man borde göra i stället. Detta förhållningssätt utmärks av 

endimensionell empirism genom att konstatera att samhället måste hantera en stor mängd 

långtidsarbetslösa, och detta görs bäst genom att låta dem utföra meningslösa arbetsuppgifter. 

Vidare visar det att vårt samhälle helt och hållet styrs av en ”objektiv” rationalitet som kan 
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mätas efter produktivitetens måttstock. Slutligen synliggörs det endimensionella tänkandet 

genom att kritik mot systemet endast är legitim om man kan hänvisa till alternativ.  
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6. Modell - Funktionell dumhet 

I detta kapitel ges en mer ingående beskrivning av funktionell dumhet som begrepp. Vidare 

utvecklas beskrivningen av Paulsens (2017) modell av funktionell dumhet, vilken 

föreliggande studie syftar till att undersöka.   

6.1 Ett resultat av organisatoriska processer 

Alvesson och Spicer (2012, s. 1201) definierar funktionell dumhet som “oförmåga och/eller 

ovilja att använda kognitiva och reflexiva förmågor utöver ett smalt och försiktigt sätt” (min 

övers.). Denna oförmåga eller ovilja har varken med IQ-nivå eller med personlighetsdrag att 

göra utan bör ses utifrån att vi lever i vad Alvesson och Spicer (ibid) kallar för en 

övertalningsekonomi. De flesta av våra arbeten går ut på att producera varor eller tjänster som 

vi inte har ett större behov av. Detta för med sig att organisationer och företag ägnar mer tid 

och kraft åt att övertala konsumenter, intressenter och aktieägare att deras varor och tjänster 

behövs. Detta sker via marknadsföring, reklam och genom att framhäva en organisatorisk 

image, samtidigt som mindre fokus läggs på den faktiska verksamheten. Genom symbolisk 

manipulation skapar man företagskulturer och identiteter och försöker få de anställda att 

internalisera dessa (ibid). Det som ovan beskrivs som stupidity management innebär att 

motverka attityder och tankar som inte är i samklang med dessa kulturer, vilket innebär att 

kommunikativt handlande blockeras. Som framgår av Eriksen (1997) innebär kommunikativt 

handlande i organisationer att dess medlemmar får möjlighet att pröva giltigheten, eller 

graden av konsensus, hos etablerade maktordningar, hierarkier och beslut. Alvesson och 

Spicer (2012) menar att en sådan kritisk dialog förhindras av stupidity management. När detta 

sker hindras man som anställd att resonera och diskutera med kollegor och chefer om varför 

verksamheten ser ut på ett visst sätt. Stupidity self-management betyder att man åsidosätter de 

tankar som inte rimmar med ledningens uppfattning om hur verksamheten ska bedrivas (ibid). 

Frågor om vad vi gör, varför vi gör det och vilka samhälleliga konsekvenser våra handlingar 

har hamnar i skymundan till förmån för ett instrumentellt fokus på att göra jobbet (Butler, 

2016). Det är på denna “individnivå” begreppet funktionell dumhet kommer in, även om det 

är ett resultat av ett socialt och organisatoriskt sammanhang.  
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6.2 Kännetecken av funktionell dumhet  

Funktionell dumhet yttrar sig enligt Alvesson och Spicer (2012) på tre olika sätt. Frånvaro av 

reflexivitet handlar om att se organisationens mål och värderingar som helt oproblematiska. 

Man tar organisationens verksamhet för given, eftersom denna strävar efter någonting “gott”. 

Frånvaro av rättfärdigande innebär att skäl till varför man gör på ett visst sätt inte behövs. 

Handlingar behöver på så sätt inte vara underbyggda med argument och beslut behöver inte 

fattas utifrån en ömsesidig förståelse mellan organisationens medlemmar. Till sist yttrar sig 

funktionell dumhet genom frånvaro av konkreta resonemang, vilket innebär ett myopiskt 

fokus på hur man bäst ska nå ett visst mål, utan att alternativa målsättningar diskuteras. 

Vidare reflekterar man inte över målets konkreta betydelse. För att koppla till det sociala 

arbetets praktik kan man som Hertz (2016) fråga sig huruvida ett “barnperspektiv” i sig är 

någonting eftersträvansvärt. Även om ett barnperspektiv betraktas som ett etiskt 

ställningstagande menar Hertz (ibid) att ett allt för individbaserat och manualstyrt socialt 

arbete gör att betydelsen av föräldrarnas relation till barnet får stå undan för arbetet med 

potentiella riskfaktorer. Att ha ett barnperspektiv blir på så vis viktigare än att resonera kring 

hur och varför man ska arbeta med ett sådant.  

6.3 Effekter av funktionell dumhet 

Den funktionella dumhetens effekter är dubbelbottnad. Man kan säga att dumheten är 

“funktionell” eftersom den underlättar att hantera tvivel på att ens arbete är meningsfullt, och 

ger enligt Alvesson och Spicer (2012) upphov till en säkerhet för individen. Man behöver inte 

lägga energi på att ifrågasätta rådande organisation, utan kan istället koncentrera sig på att få 

jobbet gjort. För organisationen för detta med sig att verksamheten tillåts flyta på utan att 

störas av medarbetare som ifrågasätter de uppgifter de blir tilldelade. Å andra sidan kan 

funktionell dumhet orsaka en dissonans mellan ens personliga värderingar och åsikter och de 

tankesätt som organisationen representerar. Detta leder till ett avståndstagande mellan 

individen och organisationen, vilket kan uttryckas med cynism och alienation. Begränsningar 

av det kritiska tänkandet kan också leda till att man går miste om eventuella valmöjligheter 

och, ytters, sin personliga autonomi. För organisationen kan funktionell dumhet medföra 

negativa konsekvenser om medarbetare undviker att ta itu med “faktiska” problem, vilket 

även kan få negativa samhälleliga konsekvenser. 
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6.3.1 Kritik mot funktionell dumhet 

Det är delvis på grund av denna tvetydighet mellan “bra” och “dåliga” effekter begreppet 

funktionell dumhet har kritiserats. Den fina gränsen mellan funktionalitet och dumhet riskerar 

enligt Butler (2016) att ta bort den kritiska udden av begreppet. Visst kan arbetsrelaterad 

ångest lindras och man kan vara en effektiv anställd genom att inte tänka så mycket på 

meningen med sitt arbete, men om jag tolkar Butler (ibid) rätt är denna dumhet till syvende 

och sist endast “funktionell” från ett organisations- och ledningsperspektiv. Vidare tenderar 

den strikta definitionen av funktionell dumhet även innefatta funktionella handlingar som inte 

bör betraktas som dumma. Till exempel är det som Paulsen (2017) påpekar knappast dumt av 

en sjuksköterska att inte “reflektera” när hon ger kirurgen en skalpell. Nedan utvecklas detta 

resonemang som särskiljer funktionella handlingar grundade i konsensus och funktionell 

dumhet som en form av lydnad.   

6.4 Varför är man funktionellt dum?    

Funktionell dumhet bör enligt Paulsen (2017) betraktas som ett övergående, icke-reflexivt 

tillstånd av lydnad. Som påpekas ovan innebär lydnad i det här fallet ett instrumentellt 

förhållningssätt för att uppnå yttre belöningar, samtidigt som det innebär att ens egna 

värderingar och mål med arbetet åsidosätts. Dumheten kan därmed vara motiverande på så 

sätt att man inte behöver problematisera och resonera om sitt arbete utan i stället koncentrera 

sig på att få jobbet gjort (Alvesson och Spicer, 2012). Som framgår ovan kan dumheten även 

lindra den ångest vi ofta förknippar med vårt arbete, och är alltså även relaterad till vissa 

känslomässiga aspekter (ibid).  

   Men, åter igen behöver denna instrumentella inställning inte nödvändigtvis vara en 

fråga om lydnad. Som i exemplet med sjuksköterskan som beskrivs ovan bör man utgå från 

att det är smart av honom eller henne att inte ifrågasätta meningen med att ge en skalpell till 

kirurgen (Paulsen, 2017). På samma sätt behöver arbetsuppgifter inte krocka med ens 

personliga och yrkesmässiga värderingar eller vara etiskt tveksamma. För att förtydliga detta 

förhållande skiljer Paulsen (ibid) på en lydnadssfär respektive en konsensussfär, där 

funktionell dumhet hör till den förstnämnda. Vidare innebär handlingar i konfliktsfären att 

man på ett eller annat sätt gör motstånd mot de uppgifter man blir tilldelad. Slutligen 

benämner Paulsen (ibid) de sammanhang i arbetslivet som uppmuntrar kritiskt tänkande som 

dialektiksfär.  
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   Det är rimligt att anta att man under en arbetsdag rör sig mellan dessa sfärer i olika 

sammanhang, vilket även medför att man skiftar mellan reflexiva och icke-reflexiva tillstånd. 

Detta förhållande medför att vi är fullt kapabla till att reflektera över varför vi i vissa fall 

väljer att “inte tänka så mycket” (Paulsen, 2017). Nedan utvecklas detta resonemang.    

6.5 Lydnadsmodus 

Som framgår ovan benämns skälen till att vara funktionellt dum som anpassningslogiker. 

Beroende på hur mycket dessa skäl präglas av det som ovan beskrivs som endimensionellt 

tänkande kan de betraktas som förtvivlad, cynisk eller auktoritaristisk lydnad. Nedan beskrivs 

dessa tre lydnadsmodus mer ingående. Vidare redogörs för de anpassningslogiker som kan 

användas för att motivera varför man lyder.      

6.5.1 Förtvivlan 

Det lydnadsmodus med minst grad av endimensionellt tänkande benämner Paulsen (2017) 

som förtvivlan. Förtvivlan uppstår när man anpassar sig till ett system man anser i grunden är 

fel och i behov av förändring. På så sätt tänker man i detta lydnadsmodus tvådimensionellt. 

Då man kan se andra möjliga sätt att arbeta än de rådande, men känner att man inte har någon 

möjlighet att förändra dessa, kan man välja att lyda organisationen i ett förtvivlat tillstånd. 

Följande anpassningslogiker kan klassificeras som sprungna ur förtvivlan: 

6.5.1.1 Hälsoism 

Skäl att vara funktionellt dum med anledningar relaterade till hälsan benämner Paulsen (2017) 

som hälsoism. Här är man tvungen att se till arbetets ljusa sidor för att hålla huvudet över 

vattenytan. Detta åstadkommer hälsoismen genom ett “myopiskt fokus på arbetets positiva 

sidor” (ibid, s. 200-201). På samma sätt som Arbetsförmedlingen präglas av många 

sjukskrivningar (ibid), finns det anledning att tro att även socialarbetare försöker se positivt på 

sitt jobb för att inte gå in i väggen.  

6.5.1.2 Konstruktivitet 

Konstruktivitet handlar om att förtränga kritiskt tänkande för att istället fokusera på att få 

jobbet gjort. I en ohållbar arbetssituation kan man med hjälp av konstruktiviteten ta sig 

samman och “göra det bästa av situationen” (Paulsen, 2017). Liksom hälsoismen grundar sig 

konstruktiviteten enligt Paulsen (ibid) på tvådimensionellt tänkande, men eftersom saker och 
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ting ändå ser ut som de gör innebär denna anpassningslogik att man är effektiv i stället för att 

tänka på vad som hade kunnat vara annorlunda.  

6.5.2 Cynism 

Cynism är enligt Paulsen (2017) ett lydnadsmodus som skiljer sig från förtvivlan genom att 

man ger upp tanken på vad som skulle kunna vara annorlunda. Ångesten dämpas genom att 

man finner sig i situationen och accepterar att saker och ting är som de är. På så sätt är det 

endimensionella tänkandet mer framträdande i detta lydnadsmodus. Cynismen ger upphov till 

följande anpassningslogiker: 

6.5.2.1 Defaitism 

Defaitism är den anpassningslogik där man enligt Paulsen (2017, s. 201) ser “det dåliga som 

en historisk nödvändighet och därmed betraktar det som olämpligt att kritisera”. Liksom 

Swärd (2008) kan man fråga sig varför vi håller kvar vid fattigvårdens logik genom att 

fortsätta med behovsprövning, tvångslagar och kontrollutövning när vi sedan länge vet att det 

inte är ett effektivt sätt att motverka fattigdom. Från individens perspektiv kan defaitismen 

hjälpa till att skapa en cynisk distans till arbetet och således tränga undan tankar om vad som 

hade kunnat vara annorlunda.  

6.5.2.2 Etisk empirism 

Endimensionellt tänkande kan förutom defaitism ge upphov till etisk empirism. Med denna 

anpassningslogik konstaterar man cyniskt att “det är som det är” (Paulsen, 2015). Man 

undantränger kritiskt tänkande med anledning av att det inte finns några alternativ till det 

rådande, och finner det därför inte lönt att göra motstånd. 

6.5.2.3 Agenttillstånd 

Som beskrevs i avsnitten om tidigare forskning kan det underlätta att skilja på sig själv som 

person och sig själv som yrkesman för att motivera vissa arbetsuppgifter. Genom att inta ett 

agenttillstånd kan man enligt Paulsen (2017) utföra arbetsuppgifter som grundar sig i regler 

någon annan har bestämt, utan att behöva reflektera över att det faktiskt är en själv som utför 

arbetsuppgifterna. I fallet med myndighetsutövning kan detta innebära att man som 

tjänsteman motiverar sina arbetsuppgifter med att man endast följer lagen, som ju någon 

annan har bestämt.  
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6.5.2.4 Arbetsmoral 

Ens motivering att utföra arbetsuppgifter man egentligen finner orimliga kan ibland hänvisa 

till ”gammal hederlig arbetsmoral (Paulsen, 2017). Jobbet måste helt enkelt göras, hur cyniskt 

inställd man än är till meningen med det.   

6.5.3 Auktoritarism 

Utmärkande för auktoritarism är enligt Paulsen (2017) att man i detta lydnadsmodus tänker 

tvådimensionellt, utan att för den delen vara kritisk mot den rådande organisationen. Genom 

auktoritatistisk lydnad ser man andra sätt än det rådande, men förkastar dessa alternativ med 

motiveringen att de kan göra saker och ting till det sämre. Auktoritarismen erkänner enligt 

Paulsen (ibid) organisationens negativa sidor, men ser det som en dygd att inte klaga och 

istället få saker gjorda. Nedan beskrivs de anpassningslogiker som går under auktoritaristisk 

lydnad.  

6.5.3.1 Adaptionism 

Här anpassar man sig till den rådande arbetssituationen, oavsett om man tycker den är rimlig 

eller inte (Paulsen, 2017). Man behöver man inte reflektera över alternativa sätt att utföra 

arbetet, eftersom denna anpassningsförmåga betraktas som någonting önskvärt i sig.  

6.5.3.2 Machismo 

Centralt i denna anpassningslogik är maktrelationen mellan sig själv som yrkesperson och de 

klienter man möter i sitt arbete. Här betraktas denna asymmetri som någonting givet, och den 

funktionella dumheten kan hjälpa till att hantera den frustration den ger upphov till hos 

klienterna; dock inte genom att förändra maktrelationen. Detta åstadkoms till exempel genom 

att inta en attityd som “hård men rättvis” (Paulsen, 2017). 

6.5.3.3 Ego-essentialism 

Denna anpassningslogik tillåter en att utföra dumma arbetsuppgifter med hänvisning till att 

“man är” på det ena eller andra sättet. Som framgår i Paulsen (2017) förklarade vissa 

arbetsförmedlare sin lydnad mot organisationen med att de var “auktoritetsbundna” eller drevs 

av ett “duktig flick-syndrom”. Även om man vill göra bra ifrån sig på jobbet kan denna 

inställning innebära att konsekvenserna av sitt arbete inte tas i beaktande.  
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6.5.3.4 Kul 

Ett annat skäl till att utföra arbetsuppgifter man egentligen tycker är fel är helt enkelt att man 

tycker det är kul. Det kan till exempel innebära ett nöje i att “arbeta med människor” 

(Paulsen, 2017), vilket rimligen är ett skäl till att många väljer att arbeta som socialarbetare.    

6.6 Modell - Sammanfattning 

Funktionell dumhet bör alltså ses som ett övergående, icke-reflexivt tillstånd av lydnad som 

uppstår i organisationer där utrymmet att föra en kritisk dialog om verksamheten är liten eller 

obefintlig. Det innebär att inta ett instrumentellt och myopiskt förhållningssätt till ens 

arbetsuppgifter. En förutsättning för att detta icke-reflexiva tillstånd ska betraktas som ”dumt” 

är om det för med sig att man måste frångå ens personliga mål och värderingar. Ovanstående 

anpassningslogiker kan betraktas som skäl till varför man intar ett sådant instrumentellt 

förhållningssätt. Anpassningslogikerna kan i sin tur kategoriseras som förtvivlad, cynisk eller 

auktoritaristisk lydnad, beroende på hur väl de speglar ett endimensionellt tänkande. Som 

Paulsen (2017) påpekar skiftar man mellan dessa lydnadsmodus under en arbetsdag, samtidigt 

som man inte enbart lyder på sitt arbete.  
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7. Metod 

7.1 Forskningsdesign och undersökningsmetod 

För att undersöka funktionell dumhet på socialtjänsten användes en tvärsnittsdesign. Denna 

forskningsdesign innebär enligt Bryman (2008) att man undersöker många personer vid 

samma tillfälle för att kunna uppmärksamma variation i populationens svar. Vidare syftar 

denna design till att hitta samband mellan olika variabler (ibid). Studien har en deduktiv 

utgångspunkt, då den syftar till att undersöka om modellen av den funktionella dumhetens 

lydnadsmodus går att tillämpa på socialtjänsten. Efter att ha operationaliserat denna modell 

har en enkätundersökning genomförts för att mäta i vilken utsträckning socialarbetare 

använder sig av de anpassningslogiker som beskrivs ovan. Nedan beskrivs hur studien har 

genomförts.  

7.2 Population och urval 

Populationen för denna undersökning är socialsekreterare inom kommunernas verksamhet för 

individ- och familjeomsorg. I denna kategori inkluderas personer som arbetar med 

handläggning inom IFO, även de som inte har den formella titeln socialsekreterare. Dessa 

inkluderas eftersom de i dessa fall utför samma arbetsuppgifter som socialsekreterare. 

Populationen socialsekreterare valdes eftersom de likt arbetsförmedlare arbetar med 

myndighetsutövning, i en organisation som många gånger är utsatt för kritik både utifrån och 

från dess medlemmar.  

   Från populationen gjordes ett bekvämlighetsurval av socialsekreterare från sex olika 

kommuner. Valet att göra ett bekvämlighetsurval motiveras utifrån tidsbrist. Som framgår i 

Bryman (2008) bör man med ett sådant urval vara försiktig med att generalisera resultatet till 

populationen i sin helhet. 

7.3 Material 

7.3.1 Operationalisering av begrepp 

För att mäta funktionell dumhet operationaliserades respektive anpassningslogik till två 

enkätfrågor vardera, vilka finns beskrivna i bilaga 1, tabell 5. Genom att operationalisera 

respektive anpassningslogik kunde dels studiens första frågeställning besvaras, nämligen om 
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funktionell dumhet förekommer på socialtjänsten. Eftersom varje anpassningslogik 

härstammar från antingen förtvivlan, cynism eller auktoritarism kunde detta tillvägagångssätt 

även ge svar åt den andra frågeställningen som gällde vilket lydnadsmodus som är vanligast 

på socialtjänsten.  

De frågor som mäter respektive anpassningslogik utgör alltså undersökningens 

manifesta variabler, vilka syftar till att mäta den latenta variabeln funktionell dumhet. Som 

framgår i Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall och Sverke (2016) gör man med ett 

sådant tillvägagångssätt ett antagande att den latenta variabeln (i det här fallet funktionell 

dumhet) påverkar hur individerna svarar på de frågor som mäter de manifesta variablerna (i 

det här fallet de olika anpassningslogikerna). Frågorna till respektive anpassningslogik 

konstruerades som påståenden som avser spegla hur individens förhåller sig till olika 

problematiska aspekter i sitt arbete. Svarsalternativen gavs på en femgradig Likertskala som 

löpte från ”Inte alls” till ”Mycket väl”, där det sistnämnda indikerar att individen i hög grad 

känner igen sig i förhållningssättet. Svarsalternativen kodades som värden mellan 0 och 4 där 

4 innebär att man känner igen sig i anpassningslogiken mycket väl. 

Vidare innehöll enkäten frågor om respondentens bakgrundsinformation om kön, ålder, 

antal år som socialsekreterare, nuvarande arbetsområde och högsta slutförda utbildning. 

Avslutningsvis ställdes en fråga om arbetstillfredsställelse. Totalt innehöll enkäten 26 frågor.  

   För att undersöka sambandet mellan funktionell dumhet och arbetstillfredsställelse, 

som var studiens tredje frågeställning, användes ett envariabelsmått på arbetstillfredsställelse 

med en sjugradig Likertskala (se bilaga 2, fråga 21). Denna variabel utformades på det sätt 

Dolbier, Webster, McCalister, Mallon och Steinhardt (2005) anser vara ett reliabelt sätt att 

mäta arbetstillfredsställelse. Som framgår i Berntson m.fl. (2016) kan användningen av redan 

befintliga frågor behöva kontextualiseras för att passa den aktuella studiens sammanhang. 

Därför översattes och justerades Dolbiers m.fl. (2005) rekommenderade variabel ”Taking 

everything into consideration, how do you feel about your job as a whole” till ”Hur känner du 

inför ditt arbete i det stora hela?”. Valet att ta bort frågans bisats gjordes för att respondenten 

inte skulle ta de föregående frågorna i beaktande när de besvarade frågan.  

7.3.2 Think-aloud-intervjuer 

För att förbättra enkätfrågornas kognitiva validitet har tre så kallade think-aloud-intervjuer 

genomförts innan enkäten distribuerades. Kognitiv validitet innebär enligt Trenor, Miller och 

Gibson (2011) att respondenten tolkar och svarar på frågorna på ett sätt som är förenligt med 

intentionen med frågorna. Medan statistiska tillvägagångssätt som Cronbach´s alpha är 
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lämpliga för att säkerställa frågornas interna konsistens menar Trenor m.fl. (ibid) att den 

kognitiva validiteten är viktig för att säkerställa att frågorna är konsistenta på rätt sätt. 

Exempelvis kan frågor uppvisa hög intern konsistens, men vara tolkade på ett sätt som inte är 

syftet med dem.   

   Genom att låta ett antal personer besvara studiens enkät och sedan diskutera de tankar 

som uppkom i samband med frågorna har jag kunnat skapa mig en uppfattning om hur 

frågorna tolkas av respondenterna. Frågorna har sedan reviderats för att förbättra den 

kognitiva validiteten. Utgångspunkt har tagits i de förslag på tillvägagångssätt och frågor att 

ställa vid think-aloud-intervjuer som ges av Trenor m.fl. (2011). En vanlig uppdelning av 

eventuella problem hos frågorna är den mellan kognitiva problem och mekaniska problem 

(ibid). Kognitiva problem innebär att frågorna svåra att förstå och tolka på rätt sätt, medan 

mekaniska problem kan vara felstavningar eller grammatikfel. 

   Intervjuerna spelades in med diktafon samtidigt som anteckningar fördes. 

Respondenterna valdes utifrån deras erfarenhet av socialt arbete. Efter de första två 

intervjuerna reviderades dels inledningsfrågan och dels fråga ett och tre om 

anpassningslogiker (se bilaga 2 för slutgiltig formulering). Efter dessa revideringar gjordes 

den tredje intervjun. Slutligen gjordes en mindre revidering av fråga sex om 

anpassningslogiker (se bilaga 2 för slutgiltig formulering). Samtliga revideringar gjordes efter 

vad som kan klassas som kognitiva problem framkommit av intervjupersonerna.     

7.4 Genomförande av enkätundersökning 

För att distribuera enkäterna användes tre olika tillvägagångssätt; mejl, utdelning i postfack 

och utdelning på personalmöten. Detta möjliggjorde att se vilket sätt att dela ut enkäterna som 

fungerade bäst. Informationen respondenterna fick beskrev att studien syftade till att 

undersöka hur socialsekreterare förhåller sig till sina arbetens problematiska aspekter.  

   Vid distribuering via mejl kontaktades enhetschefer vid sex arbetsgrupper i fem olika 

kommuner via telefon. De gavs då information om vad studien handlar om och tillfrågades 

om de ville medverka i studien. Enhetscheferna vidarebefordrade sedan enkäten som Word-

dokument till arbetsplatsens socialsekreterare. Efter en vecka kontaktades enhetscheferna igen 

och ombads att ännu en gång vidarebefordra enkäten som en påminnelse. Totalt tilldelades 

145 socialsekreterare enkäten via mejl och 25 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 17 

procent.  
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   I en kommun delades enkäten ut till postfack, delvis till socialsekreterare som även 

hade blivit kontaktade via mejl men inte svarat på enkäten. Enkäten delades då ut tillsammans 

med en informationslapp om studien samt instruktion om var ifylld enkät skulle lämnas. Av 

de 19 enkäter som utdelades på detta sätt inkom 8 svar. Detta ger en svarsfrekvens på 42 

procent.  

   Den tredje metoden innebar att jag kontaktade fyra enhetschefer i två olika kommuner 

och bad om att få komma och dela ut enkäten vid deras personalmöten. Ett av dessa möten 

blev inställt. Vid tre andra tillfällen fick jag möjlighet att på plats beskriva vad jag ville 

undersöka och delade sedan ut enkäten till de som ville delta. Samtliga socialsekreterare 

fyllde vid dessa tillfällen i enkäten och jag fick in sammanlagt in 39 från dessa möten. Sett till 

svarsfrekvens var detta tillvägagångssätt helt klart det effektivaste.  

  Sammanlagt insamlades 73 besvarade enkäter av 184 utdelade, vilket ger en total 

svarsfrekvens på 40 procent. Som framgår i Bryman (2008) är svarsfrekvensen viktig för 

huruvida svaren kan generaliseras till populationen i sin helhet. Eftersom denna undersökning 

utgår från ett bekvämlighetsurval görs dock inga anspråk på generaliserbarhet.  

7.4.1 Bortfallsanalys 

När det gäller att analysera bortfall i en enkätundersökning kan en skiljelinje dras mellan 

individbortfall och partiellt bortfall (Roxell, 2006). Individbortfall innebär att en tilltänkt 

respondent inte svarar alls på en enkät, medan partiellt bortfall innebär att det saknas svar på 

enstaka frågor. I föreliggande studie gav utdelning av enkät via mejl ett stort individbortfall på 

83 procent. En förklaring till detta bortfall är rimligtvis att socialarbetares höga 

arbetsbelastning gör att enkätundersökningar bortprioriteras. Det var väntat att utdelning via 

postfack och på personalmöten skulle ge högre svarsfrekvens. Vid tolkning av resultatet bör 

man ha i åtanke att de personer som inte svarade på enkäten skulle kunnat svara på ett sätt 

som hade gett ett annorlunda resultat.  

Undersökningens partiella bortfall får däremot betraktas som lågt. I fyra av de 20 frågor 

som behandlade socialarbetares anpassningslogiker förekom bortfall (se bilaga 1, tabell 5). I 

dessa fall räknades respondenten bort vilket gav n =72. Resultatet beräknades utifrån antal 

giltiga svar på varje fråga. Detta markeras i respektive tabell där bortfall förekommer.  
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7.5 Analys av insamlade data 

Efter att 73 enkätsvar samlats in kodades svaren i SPSS för Windows. När enkätsvaren var 

inmatade i programmet genomsöktes dem efter felaktigheter. Svarsfördelning i form av antal 

n och procent för samtliga variabler togs fram. Bivariat analys (Pearson´s R) genomfördes av 

de variabler som mätte respektive anpassningslogik, detta för att undersöka samband och 

överensstämmelse med modellen. Cronbach´s alpha användes för att testa intern konsistens 

hos de frågor som avser mäta samma lydnadsmodus. Index för respektive lydnadsmodus 

konstruerades. Medelvärde och standardavvikelse för varje lydnadsmodus beräknades. 

Slutligen genomfördes en multipel regressionsanalys där variabeln arbetstillfredsställelse 

analyserades mot respektive index.  

7.6 Diskussion om tillvägagångssätt    

Valet av forskningsdesign och metod motiveras med två skäl. Dels har kritik riktats mot 

funktionell dumhet som begrepp, eftersom dess empiriska underlag kan betraktas som skralt 

(Paulsen, 2017; Butler, 2016). Genom att utforma en enkät som mäter fenomenet på ett 

reliabelt sätt kan framtida studier med generaliserbara resultat bidra till att ge begreppet en 

starkare empirisk grund. Vidare menar Paulsen (ibid) att större, kvantitativa undersökningar 

kan vara nödvändiga för att sprida begreppet utanför organisationsforskningen. Jag tror detta 

kan vara viktigt, inte minst inom välfärdssektorn vars verksamheter grundas på etiska 

ställningstaganden. Det finns säkerligen fler yrkesgrupper där det är vanligt att behöva frångå 

personliga och yrkesrelaterade värderingar på grund av organisatoriska skäl och där 

undersökningar av funktionell dumhet är relevanta.  

Det gäller dock att man, som Alvesson och Kärreman (2011) påpekar, är medveten om 

att empirisk “data” inte är en oproblematisk avbildning av verkligheten. Om detta kan 

påpekas angående kvalitativt material gäller det sannerligen även de kvantifierbara data 

föreliggande studie redovisar, särskilt när man som här försöker fånga ett flyktigt fenomen 

som funktionell dumhet. Eftersom människors beteenden är komplexa bör man som Roxell 

(2006) påpekar vara försiktig med att dra slutsatser och generalisera resultat från positivistiskt 

orienterade undersökningar. I likhet med Paulsen (2017) tror jag dock att kvantitativa 

angreppssätt åtminstone kan tjäna som indikatorer på hur pass ”dumhetsbaserade” våra 

organisationer är. 
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7.7 Etiska aspekter 

Ett problem med att studera funktionell dumhet empiriskt är enligt Paulsen (2017) att 

begreppets normativa grund kan göra det etiskt känsligt att undersöka. Föreliggande studies 

tillvägagångssätt kommer delvis runt denna situation genom att studera hur man 

socialarbetare reflekterar över olika problem kopplade till yrket. Detta utesluter dock inte att 

frågorna skulle kunna vara etiskt känsliga, eftersom vad som betraktas som arbetsrelaterade 

problem varierar från person till person. Skulle man anse att en viss fråga inte berör ett 

faktiskt problem, finns en risk att frågan uppfattas som provocerande. De think-aloud-

intervjuer som beskrivs ovan hjälpte dock till att kontrollera för hur frågorna mottogs ur detta 

avseende. Nedan diskuteras studiens etiska aspekter med utgångspunkt i de forskningsetiska 

principer som presenteras i Bryman (2008). Hänsyn till dessa forskningsetiska principer har 

även tagits när think-aloud-intervjuerna genomfördes.    

Informationskravet innebär enligt Bryman (2008) att forskaren ska informera berörda 

personer om den aktuella undersökningens syfte och att de ska veta att deltagandet är 

frivilligt. I föreliggande undersökning informerades samtliga respondenter om att 

undersökningen syftar till att undersöka hur man som socialarbetare förhåller sig till det 

sociala arbetets problematiska sidor. Valet att inte beskriva begreppet funktionell dumhet 

motiveras med att det skulle kunna ge upphov till ”demand characteristics”, vilket enligt 

Nichols och Maner (2008) kan innebära att respondenterna ger vad de tror är önskvärda eller 

icke önskvärda svar.  

Samtyckeskravet innebär enligt Bryman (2008) att deltagarna ska bestämma själva om 

de ska medverka. Vid utdelning via mejl och postfack kunde respondenterna själva välja om 

de ville besvara enkäten. Vid utdelning på plats påpekades att deltagandet var frivilligt. 

   Konfidentialitetskravet handlar om att bevara personuppgifter om deltagare så att 

obehöriga inte kommer åt dem (Bryman, 2008). Detta tillgodosågs genom att enkätsvaren 

bevarades så att endast jag hade tillgång till dem. Vidare innebär detta krav enligt Bryman 

(ibid) att data ska presenteras på ett sätt så att respondenterna identitet inte går att identifiera. 

På grund av detta utgjorde inte chefer en kategori bland enkätens frågor om 

bakgrundsinformation, eftersom jag sannolikt inte skulle få tillräckligt många svar från chefer 

för att dessa uppgifter skulle vara konfidentiella. Vidare redovisas inte respondenternas högsta 

slutförda utbildning på ett sätt som skulle kunna innebära möjlighet att identifiera vissa 

personer.  
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   Slutligen säger nyttjandekravet att uppgifter som samlas in endast får användas till 

forskningsändamålet (Bryman, 2008). Ingen information har i använts till något annat än vad 

som var undersökningen syfte.  
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8. Resultat  

Syftet med denna undersökning var att se om Paulsens (2017) modell av funktionell dumhet 

går att tillämpa på socialtjänsten som arbetsplats. Vidare var syftet att undersöka hur 

sambandet mellan funktionell dumhet och arbetstillfredsställelse ser ut.  

Nedan redovisas studiens resultat med utgångspunkt i följande frågeställningar: 1. 

Förekommer funktionell dumhet på socialtjänsten? 2. Vilket lydnadsmodus är vanligast på 

socialtjänsten? 3. Hur ser sambandet ut mellan funktionell dumhet och arbetstillfredsställelse? 

De flesta av respondenterna var kvinnor i åldrarna 20 till 39 år. Försörjningsstöd utgjorde det 

största arbetsområden, följt av barn och familj. Andra arbetsområden som förekom var 

missbruk, psykiatri och arbete med ensamkommande flyktingbarn. Majoriteten hade 

socionomexamen som högsta slutförda utbildning och hade i genomsnitt arbetat sex år som 

socialsekreterare. Samtlig bakgrundsinformation finns presenterad i bilaga 1, tabell 3. 

8.1 Förekommer funktionell dumhet på socialtjänsten?  

För att besvara denna fråga ställdes frågor till socialsekreterare hur väl de anser att respektive 

anpassningslogik speglar deras förhållningssätt till sina arbeten.  

Av resultatet framgår att anpassningslogiken kul är den mest utredda (se bilaga 1, tabell 

5, fråga 19 och 20). Bland respondenterna ansåg mer än hälften att påståendet ”Mitt arbete är 

trots alla sociala problem vi möter väldigt kul” speglade deras förhållningssätt mycket väl, 

medan nästan en tredjedel ansåg det samma om påståendet ”För mig väger det som är roligt i 

mitt arbete upp den mycket påfrestande arbetssituationen”. Dessa två frågor visar ett 

medelvärde på 3.4 respektive 3.0, där 3.4 är det högst förekommande medelvärdet bland 

samtliga frågor (se bilaga 1, tabell 7).   

   Förutom anpassningslogiken kul verkar ego-essentialism vara ett vanligt 

förekommande skäl till varför man lyder organisationen (se bilaga 1, tabell 5, fråga 17 och 

18). Bland respondenterna ansåg 42.5 procent att påståendet ”Jag vill alltid göra bra ifrån mig 

för att få bekräftelse från min chef, oavsett vilka arbetsuppgifter det gäller” speglade deras 

förhållningssätt ganska väl (31.5 procent) eller mycket väl (11.0 procent), med ett medelvärde 

på 2.27 (se bilaga 1, tabell 7). Ännu fler kunde känna igen sig i påståendet ”Som person gör 

jag alltid mitt bästa på jobbet, oavsett vilka arbetsuppgifter jag blir tilldelad”. Bland 

respondenterna tyckte 46.6 procent att detta påstående speglade deras förhållningssätt mycket 
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väl med ett medelvärde på 3.38 (se bilaga 1, tabell 7). Detta var det näst högsta medelvärdet 

bland samtliga frågor.  

   Ytterligare ett intressant resultat är att den ena variabeln för konstruktivitet (bilaga 1, 

tabell 5, fråga 3), ”Jag försöker vara konstruktiv och få saker gjorda, oavsett arbetsuppgifter”, 

visar ett medelvärde på 3.29 (se bilaga 1, tabell 7). Över fyra femtedelar ansåg att detta 

påstående speglade deras förhållningssätt ganska väl (54.8 procent) eller mycket väl (28.4 

procent). 

   Det påståendet som uppvisar lägst medelvärde är ”Jag tänker att ”någon måste göra 

jobbet” för att motivera mig själv till vissa arbetsuppgifter” (se bilaga 1, tabell 5, fråga 6 samt 

tabell 7), som avser mäta anpassningslogiken defaitism. Bland respondenterna ansåg en 

tredjedel att detta påstående speglar deras förhållningssätt ganska väl (26.0 procent) eller 

mycket väl (6.8 procent). Vidare ansåg knappt två femtedelar att detta påstående speglade 

deras förhållningssätt ganska dåligt (23.3 procent) eller mycket dåligt (15.1), medan 28.8 

procent förhöll sig neutrala till påståendet.  

   I endast hälften av frågorna förekom att någon respondent tyckte att 

anpassningslogiken speglade deras förhållningssätt mycket dåligt (se bilaga 1, tabell 5), 

medan 17 av 20 frågor har ett medelvärde som motsvarar värdet 2 (påståendet speglar 

respondenten varken bra eller dåligt) eller högre (se bilaga 1, tabell 7). Ovanstående resultat 

tyder på att funktionell dumhet förekommer på socialtjänsten. Skäl att vara funktionellt dum 

som var särskilt förekommande grundar sig i anpassningslogikerna kul, ego-essentialism och 

konstruktivitet.  

8.2 Lydnadsmodus på socialtjänsten  

Studiens andra frågeställning gällde vilket lydnadsmodus som är det vanligaste på 

socialtjänsten. Innan denna fråga kunde besvaras genomfördes en bivariat analys och test av 

variablernas reliabilitet. Detta för att se hur väl variablerna mäter respektive anpassningslogik 

samt lydnadsmodus. En tumregel vid bedömning av reliabilitet är att Cronbach´s alpha (α) bör 

vara ≥ 0.7 för att reliabiliteten ska anses som god (Djurfeldt & Barmark, 2015).  

Bland anpassningslogikerna uppvisade kul och machismo upp högst intern konsistens 

med α = .72 respektive α =.60 (se bilaga 1, tabell 8). Ego-essentialism var den 

anpassningslogik med lägst intern konsistens (α =.12, se bilaga 1, tabell 8). De två variabler 

som avsåg mäta denna anpassningslogik uppvisade även ett lågt samband (r =.07, p =.562, se 

bilaga 1, tabell 6).   
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Vidare utfördes reliabilitetstest med Cronbach’s alpha på de variabler som avser mäta 

förtvivlan, cynism samt auktoritarism (se tabell 1 nedan). De fyra variabler som avser mäta 

förtvivlan uppvisade acceptabel reliabilitet (α =.65). För de åtta variabler som avser mäta 

cynism var reliabiliteten högre (α =.76). Reliabiliteten hos dessa lydnadsmodus visade heller 

ingen förbättring om någon av variablerna togs bort. De åtta variabler för auktoritarism 

uppvisade lägst reliabilitet (α =.57). Här kunde dock alpha förbättras genom att ta bort ena 

variabeln för ego-essentialism, vilket gav α =.59. Vid summeringen av auktoritarism-

variablerna räknades inte denna variabel med för att få bästa möjliga reliabilitet på index. För 

övriga två index behölls samtliga frågor. I tabell 1 nedan beskrivs medelvärde, 

standardavvikelse och alpha för respektive lydnadsmodus. Medelvärdena i tabellen ger svar 

på frågan vilket lydnadsmodus som är vanligast på socialtjänsten. Medelvärden och 

standardavvikelser är beräknade efter antal frågor som respektive index innehåller.  

 

Tabell 1 

Intern konsistens (Cronbach’s alpha) och beskrivande statistik för lydnadsmodus på 

socialtjänsten 

Index N/ M SD  Antal 

frågor 

Förtvivlan 72 2.82 0.30 0.65 4 

Cynism 72 2.37 0.39 0.76 8 

Auktoritarism 72 2.71 0.56 0.59 7 

 

I tabellen framgår att förtvivlan är vanligast som lydnadsmodus på socialtjänsten (m 

=2.82). Det betyder att de vanligaste skälen till varför man lyder organisationen som 

socialarbetare härstammar från ett förtvivlat tillstånd. Näst vanligaste lydnadsmodus är 

auktoritarism (m =2.71) och det tredje vanligaste är cynism (m =2.37). Samtliga medelvärden 

motsvarar svarsalternativens medelpunkt (2) eller högre, vilket betyder att samtliga 

lydnadsmodus förekommer på socialtjänsten.  

   Analys av Pearson´s R (se bilaga 1, tabell 9) visar att sambandet mellan samtliga 

modus är starkt. Sambandet mellan förtvivlan och cynism är r =.44. Något starkare samband 

föreligger mellan cynism och auktoritarism (r =.52). Starkast samband föreligger mellan 

förtvivlan och auktoritarism (r =.54). Samtliga samband visar på stark signifikans (p =<.001).  
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8.3 Funktionell dumhet och arbetstillfredsställelse 

För att få svar på frågan hur sambandet mellan funktionell dumhet och arbetstillfredsställelse 

ser ut genomfördes en multipel regressionsanalys. Den beroende variabeln 

arbetstillfredsställelse analyserades mot förtvivlan, cynism och auktoritarism för att avgöra 

vilket lydnadsmodus som bäst förklarar hög arbetstillfredsställelse.   

 

Tabell 2  

Sammanfattning av multipel regressionsanalys (n=72) 

Lydnadsmodus B SE B β P 

Förtvivlan .09 .06 .20 .12 

Cynism -.11 .03 -.49c .00 

Auktoritarism .16 .04 .50c .00 

B = Betakoefficient; SE B = medelfelet (standard error) av B; β = standardiserad 

betakoefficient; P = signifikans.   

 

Av tabell 2 framgår att det föreligger ett svagt, positivt samband mellan 

arbetstillfredsställelse och förtvivlan (β =.20), men att detta inte är signifikant. Dock 

föreligger ett signifikant samband mellan auktoritarism och arbetstillfredsställelse (β =.50, p 

=.00). Ett negativt samband föreligger mellan cynism och arbetstillfredsställelse (β = -.49), 

vilket även visar stark signifikans (p =.00). Slutligen kan sambandet mellan funktionell 

dumhet och arbetstillfredsställelse beskrivas som R = .547, R2 =. 299, F (3, 66) = 9.38, p. 

<.001. Detta betyder att funktionell dumhet förklarar nästan en tredjedel av respondenternas 

arbetstillfredsställelse, där högre grad funktionell dumhet predicerar bättre 

arbetstillfredsställelse. De lydnadsmodus som bäst förklarar respondenternas 

arbetstillfredsställelse är auktoritaristisk lydnad respektive cynisk lydnad. Skillnaden mellan 

cynism och auktoritarism är i det här fallet att cynism har en negativ effekt medan 

auktoritarism har en positiv effekt.    

8.4 Sammanfattning 

Resultatet visar att Paulsens modell av funktionell dumhet går att tillämpa på socialtjänsten 

som arbetsplats. Även om sambandet mellan enstaka frågor var svagt uppnår modellen i sin 

helhet hög reliabilitet.  
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   Socialarbetare känner i hög utsträckning igen sig i de anpassningslogiker som 

undersöktes. Kul, ego-essentialism och konstruktivitet var särskilt förekommande. Den 

vanligaste formen av lydnad på socialtjänsten är förtvivlan, även om samtliga lydnadsmodus 

förekommer. Funktionell dumhet förklarar nästan en tredjedel av socialarbetares 

arbetstillfredsställelse, med auktoritarism och cynism som signifikanta prediktorer. Styrkan i 

dessa samband är närmast identiska, med skillnaden att cynisk lydnad predicerar låg 

arbetstillfredsställelse medan auktoritaristisk lydnad predicerar hög arbetstillfredsställelse.    
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9. Diskussion  

Nedan diskuteras studiens resultat. Utgångspunkt kommer att tas i Marcuses (1968) teori om 

endimensionellt tänkande och tidigare forskning om lydnad. Vidare diskuteras hur resultatet 

kan tolkas utifrån det sociala arbetets praktik. Slutligen diskuteras studiens styrkor och 

svagheter samt vilken betydelse resultatet kan tänkas ha för socialt arbete och framtida 

undersökningar.  

9.1 Analys utifrån teorin om endimensionellt tänkande 

Som beskrivits ovan innebär ett endimensionellt tänkande att tankar om vad som hade kunnat 

vara, den andra dimensionen, trycks undan till förmån till det som är. Enligt Marcuse (1968) 

försvagas det dialektiska tänkandet mellan det som ”är” och det som ”bör” vara i det moderna 

samhället. Detta gör att vi får svårare att se alternativ till de rådande strukturerna, samtidigt 

som vår kritik mot samhället urlakas. Utifrån denna teori är föreliggande studies resultat 

intressant av två anledningar.  

För det första visar resultatet att cynism är det lydnadsmodus som är minst 

förekommande, vilket är det modus som präglas mest av endimensionellt tänkande. Enligt 

Paulsen (2015) verkar det endimensionella tänkandet i cynismen genom att radera hoppet om 

vad som hade kunnat vara annorlunda och underlättar således en anpassning till rådande 

förhållanden. Här gör sig det endimensionella tänkandets empirism gällande, vilket innebär att 

vi endast tänker tankar som relaterar till de etablerade samhällsramarna. Samtidigt visar 

resultatet att förtvivlan är det modus som är vanligast, vilket även är det modus med minst 

grad av endimensionellt tänkande. Detta kan tolkas som att socialsekreterare anser att deras 

verksamhet borde se annorlunda ut, men att de anpassar sig efter de organisatoriska 

förutsättningarna i ett förtvivlat tillstånd. Således är ett tvådimensionellt tänkande mer 

framträdande på socialtjänsten, snarare än ett endimensionellt. Vilka är orsakerna till detta 

förhållande? 

En möjlig förklaring kan vara att man som socionomstudent bildar sig en idé om vad 

Hertz (2016) skulle kalla ett levande socialt arbete inriktat på sociala orättvisor med 

människors vardagsliv som utgångspunkt, snarare än ett som grundar sig i sanktioneringar och 

kontorsarbete. Väl ute i verksamheten inser man att ett tvådimensionellt tänkande om hur 

socialt arbete bör bedrivas är svårt att omsätta i praktiken. De tankar man kanske hade om ett 
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”klientnära” socialt arbete med utrymme att möta och lyssna till människor, får helt enkelt stå 

tillbaka för hur socialtjänsten är utformad, det vill säga det som är.  

För det andra visar resultatet att cynisk lydnad har en negativ effekt på 

arbetstillfredsställelse. Återigen utmärker sig det endimensionella tänkandet i cynismen från 

övriga modus, vilka uppvisar en positiv effekt på arbetstillfredsställelse. En tolkning är att 

socialt arbete fortfarande är tätt sammanknutet med de moraliska och humanitära ideal som 

enligt Marcuse (1968) får vika undan för det moderna samhällets politiska och ekonomiska 

rationalitet. Upplever man att det inte finns förutsättningar att uppfylla dessa ideal inom 

socialtjänsten kan en endimensionellt tänkande underlätta anpassningen till det rådande 

systemet, även om denna anpassning innebär en sämre arbetstillfredsställelse.   

Att det endimensionella tänkandet utmärker sig i resultatet på dessa två sätt kan även 

anses ge tyngd åt den teoretiska utgångspunkten för Paulsens (2017) modell.  

9.2 Analys utifrån tidigare forskning 

Som beskrivs under avsnittet tidigare forskning bygger socialtjänstens verksamhet på lagar 

och riktlinjer, vilka påverkas av politiska beslut. Detta kan innebära att man som 

socialarbetare måste frångå personliga eller yrkesmässiga för att utföra vissa arbetsuppgifter. 

Föreliggande undersökning visar att ett auktoritaristiskt förhållningssätt kan underlätta denna 

arbetssituation. Detta ligger i linje med Tummers, Bekkers, Vink och Mushenos (2015) 

litteraturstudie som visar att socialarbetare i högre grad än lärare och vårdpersonal är benägna 

att använda copingstrategier genom att ”gå mot” klinterna, vilket exempelvis sker genom att 

förhålla sig strikt till de lagar och regler som styr verksamheten. Sådana copingstrategier kan 

betraktas som auktoritaristiska, där anpassningslogiker som machismo och adaptionism 

motiverar varför man utför vissa arbetsuppgifter – där den förstnämnda innebär att man intar 

en attityd som ”hård med rättvis” och den senare att man ser anpassningsförmågan till vad 

arbetet kräver som dygd – även om det medför ett arbetssätt som ”går mot” klienterna.   

Cynism var det lydnadsmodus som var minst förekommande, även om socialarbetare 

även kunde känna igen sig i dessa anpassningslogiker. Anpassningslogiken agenttillstånd, 

vilket emanerar från ett cyniskt lydnadsmodus, kan relateras till Svenssons (2009) 

intervjustudie där det framgår att socialarbetare ”separerar” sig själva från organisationen de 

arbetar för och låter denna representera arbetets kontrollfunktioner över klienterna. Genom att 

inta ett agenttillstånd motiverar man enligt Paulsen (2017) vissa arbetsuppgifter genom att 

hänvisa till regler någon annan har bestämt.  
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9.2.1 Lydnad  

Gällande tidigare forskning om lydnad kan den starka förekomsten av ego-essentialism på 

socialtjänsten, vilket innebär att motivera sin lydnad genom att hänvisa till hur man är som 

person, lyftas fram. Detta resultat kan ses mot bakgrund av de studier som behandlar lydnad 

som ett resultat av disciplin. Andemeningen i dessa studier är just identitetens betydelse för att 

forma hängivna anställda. Detta framgår exempelvis av Casey (2008) där företaget hon 

undersökte utvecklade en organisationskultur som gjorde anställda mer benägna att göra bra 

ifrån sig, eftersom deras känsla av ansvarstagande och delaktighet stärktes när de identifierade 

sig med organisationen. Att genom ego-essentialism framhäva sin personlighet som 

högpresterande, auktoritetsbunden eller liknande kan ses utifrån de existentiella problem som 

enligt Willmott (1993) är utmärkande för det postmoderna samhället. Medan samhället i 

övrigt är flytande och i ständig förändring kan en organisationsidentitet eventuellt bidra med 

stabilitet i tillvaron, även om det innebär att utföra arbetsuppgifter man egentligen skulle vilja 

slippa.  

Att ego-essentialism var vanligt förekommande kan även relateras till det Paulsen 

(2010) anser är en viktig egenskap som tjänsteman; nämligen att kunna lyda den hierarkiska 

ordningen för att behålla aktning och anställning. Det ligger så att säga i tjänstearbetets natur 

att man som anställd ska kunna förhålla sig till regler och normer, även om dessa går emot ens 

egna tankar och känslor. Det är rimligt att anta att en sådan arbetskultur lockar fram ego-

essentialistiska tankar, eftersom en anställning faktiskt förutsätter att man är villig att rätta sig 

efter arbetsplatsen hierarki samt formella och icke-formella regler. Kan man göra detta extra 

bra är att det såklart positivt för ens arbetsliv, vilket även auktoritarismens positiva effekter på 

arbetstillfredsställelse visar.  

Cynismens starka och negativa effekt på arbetstillfredsställelse kan ses i ljuset av 

tidigare forskning om cynism i organisationer. Fleming och Spicer (2012) menar att cynismen 

verkar som en form av av-identifiering med organisationen vilket skänker en känsla av 

autonomi, även om man fortfarande utför de arbetsuppgifter man blir tilldelad. Cynism kan 

även ge upphov till små, subtila motståndshandlingar som Contu (2006) benämner som 

koffeinfritt motstånd. Dessa studier utgår från att cynikern har en negativ uppfattning om 

organisationen han eller hon är anställd av, vilket föreliggande studie bekräftar i och med 

cynismens negativa effekt på arbetstillfredsställelse. Detta tyder även på att enkätfrågorna 

lyckats fånga just en cynisk inställning till jobbet.  
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9.3 Analys utifrån det sociala arbetets praktik 

Av samtliga anpassningslogiker uppvisade ”kul” högst medelvärde. Att denna 

anpassningslogik är vanligt förekommande var enligt mig ett väntat resultat eftersom många, 

mig själv inräknad, söker sig till ”hjälpande” yrken just för att man tycker om att arbeta med 

människor. Dras ett sådant resonemang till sin spets kan det dock medföra negativa 

konsekvenser; dels för en själv om ens lydnad upprätthåller en ansträngd arbetssituation, men 

även för klienter som kanske inte får den hjälp som skulle kunna vara möjlig om arbetet 

utfördes på ett annat sätt. Likaså var en utbredd konstruktivitet väntad i och med 

socialsekreterares höga arbetsbelastning. Även om man tänker tvådimensionella tankar om 

hur socialt arbete skulle kunna bedrivas, har man inte tid att uppfylla dem eftersom man har 

fullt upp med att utföra de arbetsuppgifter som föreligger.  

Slutligen vill jag lyfta fram det faktum att funktionell dumhet kunde förklara nästan en 

tredjedel av respondenternas arbetstillfredsställelse. Högre grad funktionell dumhet ger bättre 

trivsel på jobbet. Mer specifik visar auktoritarism störst positiv effekt på 

arbetstillfredsställelse. Samtidigt visar resultatet att cynism har en negativ effekt. Detta styrker 

Alvesson och Spicers (2012) resonemang att funktionell dumhet har en dubbel verkan. Det 

ger dels upphov till en säkerhet hos individen – genom att inte lägga tid och energi på att 

ifrågasätta ens arbetsuppgifter, tillåter man sitt arbetsliv att flyta på friktionsfritt. Detta har i 

sin tur positiva effekter för organisationen som helhet, åtminstone från ett ledningsperspektiv 

(jmf Butler, 2016), eftersom de anställda trivs och gör det de är anställda för. Samtidigt kan 

funktionell skapa vad Alvesson och Spicer (2012) kallar för dissonans, då man som anställd 

börjar tvivla på meningen med sitt arbete. Detta kan i sin tur yttra sin genom cynism och 

alienation.  

Detta föranleder tolkningen att man som socialarbetare gynnas av att inta ett 

auktoritaristiskt förhållningssätt om man vill trivas med sitt jobb. Detta är förståeligt med 

tanke på att man som tjänsteman måste förhålla sig till verksamhetens lagar och föreskrifter. 

Samtidigt visar det på att socialarbetares arbetsuppgifter inte alltid ligger i linje med 

uppfattningen om socialt arbete som ett ”hjälpande” yrke. Detta kan vara viktigt att lyfta fram 

när man talar om socialt arbete, exempelvis under socionomutbildningen där fokus ofta ligger 

på sociala orättvisor, ”empowerment” och så vidare.  
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9.4 Studiens styrkor och svagheter 

En styrka hos studien är att anpassningslogikerna operationaliserades på ett noggrant sätt 

genom att testa deras kognitiva validitet med think-aloud-intervjuer. Intervjupersonernas 

erfarenhet av socialt arbete gjorde det möjligt att bedöma att frågorna tolkades på rätt sätt. 

Dessa personer bidrog med värdefulla synpunkter på hur frågorna bör utformas.  

En uppenbar brist med studien är att bekvämlighetsurvalet, kombinerat med en relativt 

låg svarsfrekvens, begränsar möjligheten att generalisera resultatet. De socialarbetare som 

besvarade enkäten behöver inte nödvändigtvis spegla populationen i sin helhet. Eftersom 

föreliggande undersökning kan betraktas som en pilotstudie för att se hur väl frågorna faktiskt 

mäter funktionell dumhet kan dock 73 insamlade svar betraktas som en god urvalsstorlek.  

Det bör även påpekas att det föreligger vissa problem med variablernas samband. I 

tabell 6 (se bilaga 1) framgår att sambanden mellan specifika variabler är lågt, somliga 

uppvisar även ett negativt samband. Detta innebär att även om resultatet tyder på att 

variablerna i sin helhet utgör ett reliabelt sätt att mäta funktionell dumhet, kan vissa frågor 

behöva justeras för att korrelera bättre med varandra. Vidare bör variablerna för ego-

essentialism ses över, då dessa uppvisade låg intern konsistens (se bilaga 1, tabell 8). 

Eftersom ego-essentialism var en vanligt förekommande anpassningslogik bör detta has i 

åtanke när man tolkar resultatet. Det låga sambandet mellan specifika variabler samt bristande 

intern konsistens hos enstaka anpassningslogiker tyder på att vissa av frågorna behövs 

revideras för att ytterligare stärka deras reliabilitet.  

Dessutom bör man reflektera över är hur tillförlitligt det är att låta respondenter besvara 

frågor om deras jobb när de befinner sig på jobbet. Kanske skulle de ha svarat annorlunda om 

de besvarade enkäten i ett annat sammanhang. Detta gäller inte minst frågan om just 

arbetstillfredsställelse, vilket även påpekas av Dolbier, Webster, McCalister, Mallon och 

Steinhardt (2005). Risken finns att man uppger en högre arbetstillfredsställelse om man 

besvarar enkäten tillsammans med kollegor och chefer.  

9.5 Avslutning 

Jag tror att föreliggande studie kan bidra till diskussionen om hur vi vill utforma det sociala 

arbetet. Resultatet visar att funktionell dumhet är ett förekommande fenomen på 

socialtjänsten, vilket tyder på att nuvarande verksamhet inte ligger i linje med hur 

socialarbetare själva vill utföra sitt arbete. Att man som socialarbetare många gånger lyder 

organisationen i ett förtvivlat tillstånd talar för att något borde förändras, vilket ofta påpekas i 
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debatten om socialtjänsten. I likhet med Hertz (2016) anser jag det därför vara viktigt att inte 

se socialtjänstens utformning som en naturlag. Här kan statliga utredningar som ”Tillit i 

styrningen” (Regeringen, 2016) verka i rätt riktning för att ge socialarbetare ökat utrymme att 

själva utforma verksamheten. En offentlig verksamhet som grundar sig på tillit till 

professionella skulle kunna minska glappet mellan vad socialarbetare anser är ett bra socialt 

arbete och de organisatoriska förutsättningarna att utföra ett sådant.  

Eftersom de frågor som använts för att mäta funktionell dumhet uppvisar god reliabilitet 

öppnas möjligheten för större undersökningar med generaliserbara resultat. Frågorna skulle 

även kunna kontextualiseras för att användas i undersökningar om andra yrkesgrupper än 

socialsekreterare. Fler undersökningar behövs för att ge begreppet en stark empirisk grund, 

och denna studie kan ses som ett steg på vägen. 
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I 

Bilaga 1 

Tabell 3 

Respondenternas bakgrundsinformation 

Kategori % 

Ålder (n=66) 

   20-29 år 

   30-39 år 

   40-49 år 

   50-59 år 

   60-69 år 

 

37.9 

31.8 

12.1 

9.1 

9.1 

Kön (n=73) 

   Kvinna 

   Man 

 

84.9 

15.1 

Utbildning (n=66) 

   Gymnasiet 

   Socionom 

   Annan högskoleutbildning 

   Ospecificerat 

 

4.5 

59.1 

15.2 

21.2 

Arbetsområde (n=70) 

   Försörjningsstöd 

   Barn och familj 

   Missbruk 

   Psykiatri 

   Ensamkommande 

 

 

52.9 

32.9 

10.0 

2.7 

1.4 

 

Tabell 4  

 

Respondenternas ålder och arbetserfarenhet uttryckt i medelvärde, standardavvikelse (SD) 

och spridning 

Variabel  

 Medelvärde (SD) 

Spridning 

Ålder n=66 36.2 (11.73) 23-64 

Antal år som socialsekreterare n=66 5.79 (7.56) >1-40 



 

 

 

II 

Tabell 5: Svarsfördelning på frågor om anpassningslogiker. Frågorna är ordnade efter lydnadsmodus.  

 

Fråga (anpassningslogik) 

Svarsalternativ 

Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Varken bra 

eller dåligt 

Ganska 

väl 

Mycket 

väl 

Totalt 

n 

n % n % n % n % n %  

1. I mitt arbete försöker jag tänka positivt för att inte bli utbränd. 

(Hälsoism) 

3 4.1 7 9.6 12 16.4 36 49.3 15 20.5 73 

2. Jag måste se till det som fungerar i mitt arbete för att kunna må 

bra. (Hälsoism) 

0 0.0 4 5.5 19 26.0 38 52.1 12 16.4 73 

3. Jag försöker vara konstruktiv och få saker gjorda, oavsett 

arbetsuppgifter. (Konstruktivitet) 

0 0.0 2 2.7 3 4.1 40 54.8 28 28.4 73 

4. Jag försöker att inte grubbla över arbetsuppgifter som ger mig 

ångest, utan ser istället till att få dem gjorda. (Konstruktivitet) 

0 0.0 12 16.7 20 27.8 32 44.4 8 11.1 72* 

5. Problemen vi handskas med kommer alltid att finnas, men jag 

försöker att inte tänka på det för mycket. (Defaitism) 

2 2.7 14 19.2 18 24.7 32 43.8 7 9.6 73 

*Vid bortfall beräknas procent efter antal giltiga svar 

 

 

 

Tabell 5 (fortsättning): Svarsfördelning på frågor om anpassningslogiker. Frågorna är ordnade efter lydnadsmodus.  



 

 

 

III 

 

Fråga (anpassningslogik) 

Svarsalternativ 

Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Varken bra 

eller dåligt 

Ganska 

väl 

Mycket 

väl 

Totalt 

n 

n % n % n % n % n %  

6. Jag tänker att “någon måste göra jobbet” för att motivera mig 

själv till vissa arbetsuppgifter. (Defaitism) 

11 15.1 17 23.3 21 28.8 19 26.0 5 6.8 73 

7. Arbetssituationen hindrar mig från att utföra ett kvalitativt 

arbete, men det är som det är. (Etisk empirism) 

4 5.5 23 31.5 20 27.4 22 30.1 4 5.5 73 

8. Jag försöker finna mig i att det här arbetet innebär 

maktutövning.  (Etisk empirism) 

1 1.4 7 9.7 30 41.7 24 33.3 10 13.9 72* 

9. Jag intar rollen som tjänsteman för att klara av att ta beslut 

även om mina egna känslor säger annorlunda. (Agenttillstånd)  

2 2.7 11 15.1 19 26.0 34 46.6 7 9.6 73 

10. I mitt arbete följer jag verksamhetens föreskrifter, även om 

dessa inte speglar mina egna åsikter. (Agenttillstånd)  

1 1.4 3 4.2 20 27.8 26 36.1 22 30.6 72* 

*Vid bortfall beräknas procent efter antal giltiga svar 

  



 

 

 

IV 

Tabell 5 (fortsättning): Svarsfördelning på frågor om anpassningslogiker. Frågorna är ordnade efter lydnadsmodus.  

 

Fråga (anpassningslogik) 

Svarsalternativ 

Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Varken bra 

eller dåligt 

Ganska 

väl 

Mycket 

väl 

Totalt 

n 

n % n % n % n % n %  

11. Oavsett vad jag känner inför en arbetsuppgift, gör jag vad jag 

är anställd att göra. (Arbetsmoral)  

1 1.4 10 13.7 14 19.2 28 38.4 20 27.4 73 

12. För att få jobbet gjort försöker jag att inte bli för känslomässigt 

engagerad. (Arbetsmoral)  

3 4.1 22 30.1 16 21.9 27 37.0 5 6.8 73 

13. Jag har lärt mig att anpassa mig till den rådande 

arbetssituationen, även om jag själv önskar att den sett annorlunda 

ut. (Adaptionism)  

2 2.7 9 12.3 19 26.0 35 47.9 8 11.0 73 

14. Jag försöker uppskatta det här arbetets alla delar, även de jag 

helst skulle slippa. (Adaptionism)  

1 1.4 11 15.1 28 38.4 28 38.4 5 6.8 73 

15. Jag försöker stålsätta mig mot känslosamma klienter. 

(Machismo)  

4 5.5 16 16 22 30.1 24 32.9 7 9.6 73 

*Vid bortfall beräknas procent efter antal giltiga svar 

  



 

 

 

V 

Tabell 5 (fortsättning): Svarsfördelning på frågor om anpassningslogiker. Frågorna är ordnade efter lydnadsmodus.  

 

Fråga (anpassningslogik) 

Svarsalternativ 

Mycket 

dåligt 

Ganska 

dåligt 

Varken bra 

eller dåligt 

Ganska 

väl 

Mycket 

väl 

Totalt 

n 

n % n % n % n % n %  

16. Jag är “hård men rättvis” för att klara mitt arbete. (Machismo)  5 6.8 13 17.8 27 37.0 23 31.5 5 6.8 73 

17. Jag vill alltid göra bra ifrån mig för att få bekräftelse från min 

chef, oavsett vilka arbetsuppgifter det gäller. (Ego-essentialism)  

3 4.1 13 17.8 26 35.6 23 31.5 8        11 73 

18. Som person gör jag alltid mitt bästa på jobbet, oavsett vilka 

arbetsuppgifter jag blir tilldelad. (Ego-essentialism)  

0 0.0 1 1.4 4 5.5 34 46.6 34 46.6 73 

19. Mitt arbete är trots alla sociala problem vi möter väldigt kul. 

(Kul)  

0 0.0 1 1.4 4 5.5 30 41.1 38 52.1 73 

20. För mig väger det som är roligt i mitt arbete upp den mycket 

påfrestande arbetssituationen. (Kul)  

2 2.8 5 6.9 7 9.7 35 48.6 23 31.9 72* 

*Vid bortfall beräknas procent efter antal giltiga svar 

 

  



 

 

 

VI 

Tabell 6: Bivariat sambandsanalys av anpassningslogiker (N=73) 

Anpassningslogik 1 

Konstru-

ktivitet 1 

2 

Konstru-

ktivitet 2 

3 

Hälsoism 

1 

4 

Hälsoism 

2 

5 

Defai-

tism 1 

6 

Defai-

tism 2 

7 

Etisk 

empirism 

1 

8 

Etisk 

empirism 

2 

9 

Agenttill-

stånd 1 

10 

Agenttill-

stånd 2 

1. Konstruktivitet 1 r=1.0 r=.254a 

 

r=.354b r=.140 r=.040 r=173 r=.145 r=.170 r=.311b r=.319b 

2. Konstruktivitet 2 -- r=1.0 r=.451b r=.220 r=.292a r=.446c r=.12 r=.091 r=.345b r=.141 

3. Hälsoism 1  -- r=1.0 r=.429c r=.090 r=.118 r=.101 r=.180 r=.169 r=-.055 

4. Hälsoism 2   -- r=1.0 r=.317b r=-060 r=.031 r=.145 r=.033 r=.029 

5. Defaitism 1    -- r =1.0 r=201 r=.100 r=.170 r=.165 r=0.070 

6. Defaitism 2     -- r=1.0 r=.239a r=.236a r=.254a r=0.409c 

7. Etisk empirism 1      -- r=1.0 r=.307b r=.189 r=0.215 

8. Etisk empirism 2       -- r=1.0 r=.139 r=0.323b 

9. Agenttillstånd 1        -- r=1.0 r=0.417c 

10. Agenttillstånd 2         -- r=1.0 

Not. På grund av bortfall av data kan urvalsstorleken vara mindre än n=73 för enstaka analyser. ap<.05. bp<.01. cp<.001.  

 

 

 



 

 

 

VII 

Tabell 6 (fortsättning): Bivariat sambandsanalys av anpassningslogiker (N=73) 

Anpassningslogik 1 

Konstru-

ktivitet 1 

2 

Konstru-

ktivitet 2 

3 

Hälsoism 

1 

4 

Hälsoism 

2 

5 

Defai-

tism 1 

6 

Defai-

tism 2 

7 

Etisk 

empirism 

1 

8 

Etisk 

empirism 

2 

9 

Agenttill-

stånd 1 

10 

Agenttill-

stånd 2 

11. Arbetsmoral 1 r=.351b r=.421c 

 

r=.262a r =.039 r=.300a r=.325b r=.125 r=.115 r=.604c r=.435c 

12. Arbetsmoral 2 r=.261a r=.369b r=.147 r=.251a r=.365b r=.408c r=.333b r=.460c r=.247a r=.387b 

13. Adaptionism 1 r=.304b r=.271a r=.191 r=.147 r=.302b  r=.191 r=.235a r=.066 r=.304b r=.184 

14. Adaptionism 2 r=.373b r=.419c r=.323b r=.207 r=.183 r=.333b r=.252a r=.260a r=.245a r=.271a 

15. Machismo 1 r=.231a r=.184 r=.125 r=.165 r =.127 r=.345b r=.179 r=.017 r=.227 r=.160 

16. Machismo 2 r=.123 r=.361b r=.-017 r=.106 r=.263a r=.284a r=.187 r=.132 r=.491c r=.396b 

17. Ego-essentialism 1 r=.308b r=-.053 r=.165 r=.159 r=.101 r=.160 r=.056 r=.241a r=-.029 r=.204 

18. Ego-essentialism 2 r=.341b r=.400c r=.136 r=.047 r=.239a r=.303b r=.069 r=-.121 r=.338b r=.128 

19. Kul 1 r=.179 r=.093 r=197 r=202 r=.078 r=.078 r=-.031 r=.127 r=164 r=-.020 

20. Kul 2 r=.234a r=.146 r=280a r=.348b r=.102 r=-.075 r=-.138 r=.035 r=.122 r=-.092 

Not. På grund av bortfall av data kan urvalsstorleken vara mindre än n=73 för enstaka analyser. ap<.05. bp<.01. cp<.001.  

 

 



 

 

 

VIII 

Tabell 6 (fortsättning): Bivariat sambandsanalys av anpassningslogiker (N=73) 

Anpassningslogik 11. 

Arbets-

moral 1 

12. 

Arbets-

moral 2 

13. 

Adaption-

ism 1 

14. 

Adaption-

ism 2 

15. 

Machismo 

1 

16. 

Machismo 

2 

17. Ego-

essentialism 

1 

18. Ego-

essentialis

m 2 

19. Kul 1 20. Kul 2 

11. Arbetsmoral 1 r=.1.0 r=.416c 

 

r=.265a r =.241a r=.203 r=.343b r=.139 r=.413c r=-.090 r=-.014 

12. Arbetsmoral 2 -- r=1.0 r=.172 r=.287a r=.289a r=.398c r=.240a r=.291a r=-.058 r=.-014 

13. Adaptionism 1  -- r=1.0 r=.220 r=.162  r=.214 r=.139 r=.166 r=.162 r=.152 

14. Adaptionism 2   -- r=1.0 r=.183 r=.333b r=.252a r=.260a r=.245a r=.271a 

15. Machismo 1    -- r =1.0 r=.425c r=.156 r=.191 r=-.140 r=-.067 

16. Machismo 2     -- r=1.0 r=.0.17 r=.397b r=.013 r=.014 

17. Ego-essentialism       -- r=1.0 r=.069 r=.005 r=.014 

18. Ego-essentialism        -- r=1.0 r=.213 r=.00 

19. Kul 1        -- r=1.0 r=.604c 

20. Kul 2         -- r=1.0 

Not. På grund av bortfall av data kan urvalsstorleken vara mindre än n=73 för enstaka analyser. ap<.05. bp<.01. cp<.001.  



 

IX 

 

Tabell 7  

 

Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för anpassningslogiker. N=73 

 

Anpassningslogik M SD 

Förtvivlan 

   Hälsoism 1                                      

   Hälsoism 2 

   Konstruktivitet 1 

   Konstruktivitet 2* 

 

 

2.73 

2.79 

3.29 

2.50 

 

 

1.03 

.78 

.68 

.90 

Cynism 

   Defaitism 1 

   Defaitism 2 

   Etisk empirism 1 

   Etisk empirism 2* 

   Agenttillstånd 1 

   Agenttillstånd 2* 

   Arbetsmoral 1 

   Arbetsmoral 2 

 

 

2.38 

2.50 

1.99 

2.49 

2.45 

2.90 

2.77 

2.12 

 

1.00 

.90 

1.03 

.90 

.96 

.93 

1.05 

1.05 

Auktoritarism 

   Adaptionism 1 

   Adaptionism 2 

   Machismo 1 

   Machismo 2 

   Ego-essentialism 1 

   Ego-essentialism 2 

   Kul 1 

   Kul 2* 

 

 

 

2.52 

2.34 

2.19 

2.14 

2.27 

3.38 

3.44 

3.00 

 

 

.94 

.87 

1.06 

1.02 

1.02 

.66 

.67 

.98 

Not:*n=72 



 

X 

 

Tabell 8 

 

Reliabilitetsanalys (Cronbach’s alpha=α) av anpassningslogiker. N=73 

 

Anpassningslogik α 

Förtvivlan 

   Hälsoism n=73                                     

   Konstruktivitet*  

 

.59 

.39 

 

 

Cynism 

   Defaitism  

   Etisk empirism*  

   Agenttillstånd * 

   Arbetsmoral  

   

 

.33 

.47 

.59 

.59 

 

 

Auktoritarism 

   Adaptionism  

   Machismo  

   Ego-essentialism  

   Kul*  

 

 

.36 

.60 

.12 

.72 

Not: *n=72 

 

Tabell 9 

Bivariat sambandsanalys (Pearson’s R=r) av lydnadsmodus. N=71 

Index Förtvivlan Cynism Auktoritarism 

1. Förtvivlan  r=1.0 r=.441c r=.542c 

2. Cynism -- r=1.0 r=.524 

3. Auktoritarism  -- r=1.0 

ap<.05. bp<.01. cp<.001.  



 

XI 

 

Bilaga 2 

Skriv eller sätt kryss för det alternativ som stämmer bäst överens för dig genom att 

klicka i respektive ruta. Sätt endast ett kryss per fråga. Svaren är anonyma.  

 

Ålder:  

 

Antal år du arbetat som socialsekreterare:               

 

Högsta slutförda utbildning: 

 

Inom vilket område arbetar du för tillfället:  

 

Man ☐   Kvinna ☐ 

 

 

Hur väl speglar följande påståenden dig i ditt arbete? 

 

1. Jag vill alltid göra bra ifrån mig för att få bekräftelse från min chef, oavsett vilka 

arbetsuppgifter det gäller. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

       

 

2. Problemen vi handskas med kommer alltid att finnas, men jag försöker att inte tänka 

på det för mycket. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

3. Mitt arbete är trots alla sociala problem vi möter väldigt kul.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

4. Arbetssituationen hindrar mig från att utföra ett kvalitativt arbete, men det är som 

det är.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

5. Jag intar rollen som tjänsteman för att klara av att ta beslut även om mina egna 

känslor säger annorlunda.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  
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6. Jag försöker vara konstruktiv och få saker gjorda, oavsett arbetsuppgifter. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

7. För mig väger det som är roligt i mitt arbete upp den mycket påfrestande 

arbetssituationen. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

8. Jag försöker att inte grubbla över arbetsuppgifter som ger mig ångest, utan ser 

istället till att få dem gjorda.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

9. I mitt arbete försöker jag tänka positivt för att inte bli utbränd. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

10. Jag måste se till det som fungerar i mitt arbete för att kunna må bra.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

11. Jag försöker stålsätta mig mot känslosamma klienter.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

12. Jag är “hård men rättvis” för att klara mitt arbete.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

13. Oavsett vad jag känner inför en arbetsuppgift, gör jag vad jag är anställd att göra.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

14. Jag har lärt mig att anpassa mig till den rådande arbetssituationen, även om jag 

själv önskar att den sett annorlunda ut. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  
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15. Jag försöker finna mig i att det här arbetet innebär maktutövning.   

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

16. För att få jobbet gjort försöker jag att inte bli för känslomässigt engagerad.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

17. Jag försöker uppskatta det här arbetets alla delar, även de jag helst skulle slippa. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

18. I mitt arbete följer jag verksamhetens föreskrifter, även om dessa inte speglar mina 

egna åsikter.  

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

19. Jag tänker att “någon måste göra jobbet” för att motivera mig själv till vissa 

arbetsuppgifter. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 

20. Som person gör jag alltid mitt bästa på jobbet, oavsett vilka arbetsuppgifter jag blir 

tilldelad. 

 

Mycket dåligt ☐   Ganska dåligt ☐   Varken bra eller dåligt ☐   Ganska väl ☐   Mycket väl ☐  

 

 
 

 

 

21. Hur känner du inför ditt arbete i det stora hela? 

 

Fullständigt nöjd                   ☐ 

Mestadels nöjd                     ☐ 

Till viss del nöjd                    ☐  

Varken nöjd eller missnöjd   ☐ 

Till viss del missnöjd            ☐ 

Mestadels missnöjd             ☐ 

Fullständigt missnöjd           ☐ 

 

Tack för din medverkan! Mejla den ifyllda enkäten till h13johfa@du.se  
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Bilaga 3 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  
 

Projekttitel: Lydnadsmodus på socialtjänsten. En operationalisering av funktionell dumhet. 
Student/studenter: Johan Fagerberg 
Handledare: Kevin McKee     

  Ja Tveksamt Nej 

 

1 
 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  
 

  X 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

  X 

 

3 
 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  X 

 

4 
 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

  X 

 

5 
 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

  X 

 

6 
 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  
 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

  X 

 

Fortsätter nästa sida… 
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7 
 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 
  

  X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
 

 


