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Uppsatsen handlar om kritiskt tänkande hos revisorer. En revisor ska utföra sina 

arbetsuppgifter med professionell skepticism och enligt god revisionssed. Syftet 

med uppsatsen är att studera om detta kritiska tänkande är genomgående i 

beteendena på revisionsbyråer. Genom en fallstudie har beteenden och handlingar 

på en revisionsbyrå i Kristianstad studerats. De tre respondenterna som intervjuats 

är auktoriserade revisorer och intervjuerna utfördes på arbetsplatsen. Teorin om 

funktionell dumhet, vilken använts som analysverktyg, är ett relativt nytt begrepp 

som har utvecklats av Alvesson och Spicer (2012). Funktionellt dumt beteende 

innefattar ett okritiskt samt icke reflekterande tänkande i syfte att underlätta för 

individers tillvaro. Det finns många fördelar med funktionell dumhet eftersom det 

får organisationer att fungera smidigt och konfliktfritt men när det brukas i för hög 

grad finns konsekvenser på lång sikt. Det finns fem typer av funktionell dumhet 

vilka även är kategorierna som intervjufrågorna utformats från. De fem typerna är: 

ledarskaps-, struktur-, imitations-, varumärkes- och kulturgenererad dumhet. Vid 

analys av respondenternas svar framkom att vissa aspekter är mer aktuella än andra 

inom revisionsfirman. Hänsyn bör dock tas till denna studies omfattning samt att 

omständigheter är av sådan grad att inga fasta slutsatser kan dras. Det finns 

innebörder av substans vilka kräver vidare studier i större omfattning för att ge mer 

reliabilitet och validitet till påståendena. 
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The essay is about auditors and critical thinking. An auditor should perform his or 

her duties with professional skepticism and in accordance with good auditing 

practice. The purpose of the thesis is to study whether this critical thinking is 

consistent in behavior at the auditing firm. Through the case study, behaviors, and 

actions at an auditing firm in Kristianstad have been studied. The three respondents 

interviewed are chartered accountants and the interviews were conducted at their 

workplace. The theory of functional stupidity, which has been used as an analysis 

tool, is a relatively new concept that has been developed by Alvesson and Spicer 

(2012). Functionally stupid behavior includes uncritical and non-reflecting thinking 

in order to facilitate the existence of the individuals. There are many benefits to 

functional stupidity because it makes organizations work smoothly and conflict-

free, but when used to much, there are long-term consequences. There are five types 

of functional stupidity which are also the categories from which the interview 

questions are designed. The five types are: leadership-, structure-, imitation-, brand- 

and culture-generated stupidity. An analysis of the respondents answers revealed 

that certain aspects are more relevant than others within the auditing firm. However, 

the scope of this study should be considered and the circumstance are of such a 

degree that no firm conclusions can be drawn. There are meanings of substance 

which require further studies to a greater extent in order give more reliability and 

validity to the claims.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till revisionsyrket och revisorns 

arbetsuppgifter. Vidare beskrivs skillnaden mellan vanlig dumhet och funktionell 

dumhet. Varför funktionell dumhet är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och varför 

det är viktigt att belysa fenomenet samt dess grundläggande psykologiska aspekter. 

Därefter följer en summering av tidigare studier i ämnet för att positionera denna 

uppsats. Slutligen presenteras studiens syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 

Revisorn har i grunden två granskningar att genomföra, räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision för att sedan periodiskt uttala sig om revisionen vilket framgår 

i 9 kap. 3§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Lagen säger att dessa moment ska 

granskas med en professionell skepticism och följa god revisionssed. Det krävs 

alltså enligt lag att en revisor måste vara kritiskt i sitt tänkande. Enligt god 

revisionssed, 9 kap. 3§ Aktiebolagslagen, finns det vissa standarder och krav om 

att allt från planeringen till genomförandet och dokumentationen av revisorns 

uppdrag utförs på ett visst sätt. Revisorn granskar om företagens finansiella 

information ger en rättvisande bild av företagens resultat och ställning samt om 

lagar som finns följs (FAR, 2021). Revisorn kan inte granska alla individuella 

poster därför görs lämpliga stickprov för att upptäcka väsentliga fel och brister 

(Carrington, 2014).  Vidare ska revisorn granska väsentliga beslut inom bolaget för 

att kartlägga om den verkställande direktören eller styrelsen utfört handlingar vilka 

kan utsätta bolaget för risker utan motsvarande fördelar (Revisorsinspektionen, 

2021).  

Eftersom det är av vikt att revisorer är kritiskt tänkande finns det ett incitament att 

kartlägga om det är genomgående i deras beteende på arbetsplatsen eller om enbart 

utförandet av själva arbetsuppgifterna kopplas till det. Alvesson och Spicer (2012) 

utformade en teori om funktionell dumhet. Enligt Alvesson och Spicer (2018, 
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s.244) definieras konceptet funktionell dumhet som “en oförmåga och/eller ovilja 

att använda kognitiva och reflexiva kapaciteter annat än på begränsade och 

försiktiga sätt”. Effekten av att en individ är funktionellt dum är att individen 

exempelvis utför en handling utan att reflektera över det. Individen väljer medvetet 

att inte tänka eller reflektera över handlingen eftersom personen är medveten om 

att det finns konsekvenser för detta. Om en individ startar ifrågasättande av 

processer kan gruppdynamiker bli störda och personen som drog igång allt med sitt 

tänkande blir utfryst då andra måste arbeta om sina invanda mönster (Alvesson & 

Spicer, 2018). Det är enklare för individen att vara selektivt dum och följa 

strömmen. Funktionell dumhet är därmed inte samma sak som vanlig dumhet 

(Alvesson & Spicer, 2018). Inom folkpsykologi, som omfattar människans 

kapacitet att både förklara och förutspå individers kognitiva hälsa samt 

beteende, definieras dumhet som en mental defekt som ej enbart innebär att vara 

ignorant och sakna kunskap men också individens oförmåga samt ovilja till att 

applicera kunskapen. Vidare menar Nationalencyklopedin (2021) att ordet dumhet 

betyder bristande intellektuell förmåga vilket skiljer sig från begreppet funktionell 

dumhet som innefattar frånvaro av reflexivitet, berättigande och substantiellt 

resonerande. Därmed kan dumhet anses vara oförmågan eller oviljan att använda 

sina kunskaper. Vidare uppstår funktionell dumhet inte enbart på grund av lägre 

intellekt som psykologen Stanovich inom kognitivitet påpekar utan berör också 

oviljan att ifrågasätta sin nuvarande tro och uppfattningar (Alvesson & Spicer, 

2012). Funktionell dumhet kan uppfattas som en relativt provocerande term. 

Dumhet i sig är något som det i allmänhet tas avstånd från. Vem vill vara eller 

framstå som dum och göra dumma saker? 

Funktionell dumhet är ett relativt nytt begrepp som utvecklades av Alvesson och 

Spicer (2012). I denna uppsats ska vi undersöka om det går att identifiera beteenden 

på en revisionsbyrå som går att hänföra till funktionell dumhet med hjälp av 

Alvesson och Spicers (2018) fem typer av dumhet, vilket är följande: 

ledarskapsbaserad dumhet, strukturgenererad dumhet, imitationsgenererad dumhet, 
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varumärkesgenererad dumhet och kulturgenererad dumhet. Funktionell dumhet kan 

ha olika effekter. De stora fördelarna med funktionell dumhet är enligt Alvesson 

och Spicer (2018) att på individnivå skapa trygghet och glädje, minska tvivel, öka 

produktivitet samt skapa en trevlig atmosfär kollegor emellan men även med chefer. 

För den som vill klättra i karriären är det en god färdighet att besitta (Alvesson & 

Spicer, 2018). Om perspektivet förflyttas till organisatorisk nivå är funktionell 

dumhet fördelaktigt eftersom det skapar harmoni på arbetsplatsen och minskar risk 

för konflikter vilket är nödvändigt för verksamheter (Alvesson & Spicer, 2018). Om 

det däremot sker i för hög grad, menar Alvesson och Spicers (2012), kan det driva 

en långsammare utveckling. Dessutom påverkar det den ekonomiska aspekten till 

en viss nivå, dock är det oklart i vilken utsträckning det sker. Uppsatsen avgränsar 

ämnet till om det går att härleda okritiska beteenden inom revisionsbranschen till 

teorin om funktionell dumhet. Det finns tre aspekter vilka Alvesson och Spicer 

(2018) menar att man kan använda som varningslampor, dessa är följande: 

reflexivitet, berättigande, samt substantiellt resonerande. Frånvaro av reflexivitet 

uppstår då individen inte ifrågasätter sin tro och uppfattningar. Att individen tar för 

givet att det allmänheten tänker är rätt. Den andra aspekten, berättigande, berör 

individens handlingar och definieras genom att inte kritiskt ifrågasätta varför man 

utför vissa handlingar. Vidare till den tredje aspekten, brist på substantiellt 

tänkande, definieras som tendensen att lägga fokus och energi på relativt små 

bekymmer. Inte resonera kring långsiktiga konsekvenser av vad som görs utan 

snarare på smala frågor om hur något bör göras för att i stunden bli bra (Alvesson 

& Spicer, 2018).  

Alvesson och Spicer (2012) hävdar att funktionell dumhet grundar sig i 

övertalarekonomin som prioriterar symboliska aspekter av organisationer i stället 

för något av substans. Allt ska låta bra, se bra ut, och vara “catchy”. En kultur som 

utvecklats och uppmuntrats av organisationer med ett fokus på symbolisk 

manipulation vilket leder till att organisationen försöker skapa en form av kultur, 

identitet, slogans, och karismatiska ledare som agerar inom linjerna för 



 4 (63) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

dumhetshantering (Alvesson & Spicer, 2018). Dock är funktionell dumhet inte 

enbart destruktivt. Det finns en positiv sida till det då grundlösa resonemang och 

bristande visdom är till fördel att implementera för att uppnå resultat eller hantera 

situationer som kräver mindre reflektion och kritiskt tänkande (Alvesson & Spicer 

2012). Om ingen säger emot och enbart följer order fungerar arbetsflöden och 

processor i organisationer effektivt och utan komplikationer, så som konflikter och 

irritation. Men detta är enbart korttidsverkande effekter vilket i längden kan bygga 

upp motsättningar mellan ledning och de anställda (Alvesson & Spicer, 2018). 

När funktionell dumhet, enligt Alvesson och Spicer (2018), påstås florera fritt inom 

kunskapsintensiva organisationer med högt utbildad personal. Då är det tydligt att 

många antingen slår ifrån sig eller upplever irritation. Hur kommer det sig att smarta 

människor gör dumma saker? Alvesson och Spicer skriver i sin bok 

Dumhetsparadoxen - Den funktionella dumhetens fördelar och fallgropar att: 

“Funktionell dumhet är tendensen att minska sin tankebredd och endast fokusera på 

de smala, tekniska aspekterna av sitt jobb. Man utför sitt arbete korrekt, men utan 

att reflektera över syfte eller den bredare kontexten.” (2018, s. 20). Med andra ord, 

smarta människor gör saker för att de ska göras men undrar inte varför dessa 

uppgifter skall göras och vad konsekvenserna blir, eller inte blir, om uppgifterna ej 

utförts. 

1.2 Problematisering 

Alvesson och Spicer beskriver och utformar teorin om funktionell dumhet genom 

att kombinera två redan existerande teorier med ett nytt koncept konstruerat av 

Alvesson och Spicer (2012). Detta i sin tur ledde till att begreppet funktionell 

dumhet skapades. Enligt teori förekommer funktionell dumhet mer inom 

organisationer med personer som anses vara högre utbildade. Definitionen av 

funktionell dumhet följer att en handling utförs utan vidare reflektion och tankar 

kring ifall den bör utföras eller om det är ineffektivt. 
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Alvesson och Spicers (2012) teori om funktionell dumhet består av olika 

beteendevetenskapliga faktorer. Exempelvis “relational memory” (Konkel & 

Cohen, 2009) samt Leon Festingers (1957) kognitiva dissonansteori. I syfte till att 

visa fenomenets relevans, och faktumet att det har varit aktuellt genom tiderna, 

presenteras både historiska respektive nutida exempel.  

Under 90-talet fanns det högt intresse för internet och dess potential vilket ledde till 

att marknaden blev spekulativ och övervärderad enligt Morris & Allan (2019). Utan 

tillgångar och produktion för att ge substans bakom spekulationerna uppstod 

därefter den berömda “dot com” bubblan som spräcktes och marknaden kraschade 

på grund av irrationellt och okritiskt tänkande (Morris & Alam, 2019). Ett 

ytterligare exempel, från Alvesson och Spicer (2018), är finanskrisen 2008 då 

återigen okritiskt tänkande uppgick till en så pass hög magnitud att kollaps och kris 

uppstod. Det fanns komplexa finansiella modeller som utvecklats, folk började 

förlita sig på dessa modeller utan att kritiskt ifrågasätta dem. Till följd av detta 

ignorerades riskerna inom institutioner som ackumulerats under en tid av okritiskt 

tänkande (Alvesson & Spicer, 2018). Av sådana skäl anses funktionell dumhet som 

något relevant att framföra (Alvesson & Spicer, 2012). 

Ett annat historiskt exempel är när Christopher Columbus använde sig av vetenskap 

för att övertala boende på Jamaica att donera sina resurser som exempelvis mat till 

Columbus och hans besättning. Enligt Rao (2014) förutspådde Columbus en 

månförmörkelse den 1 mars år 1504 som fick jamaicanerna att gå på knä framför 

Columbus. Columbus hade tidigare hotat jamaicanerna om att dem måste donera 

sina resurser, annars kommer guden från Christopher Columbus sida att förinta 

deras folk. Ett tecken på det skulle vara att det blir månförmörkelse och att ett rött 

ljus ges ut, färg av blod påstod dem (Rao, 2014, 12 okt). Funktionell dumhet 

existerar här i form av att folket inte ifrågasatte påståendet, antingen medvetet för 

att inte riskera förintelse från besättningen av dem själva, eller omedvetet. Enligt 

teori skall detta appliceras som nämnts tidigare, på människor som anses vara högre 
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utbildade (Alvesson & Spicer, 2012). Inga avgörande detaljer nämns kring hur 

utbildade befolkningen var relativt enligt källa från Rao (2014). 

Följande exempel nämns av Alvesson och Spicer (2012). Ett exempel inom nutid 

för att konkretisera det med nutida förhållanden är skillnaden mellan biltillverkare 

som Ford och en biltillverkare som Tesla. Enligt Alvesson och Spicer (2012) är 

funktionell dumhet aktuellt inom livet för organisationer som exempelvis Ford, 

också känt som Ford Motor Company. Under Henry Fords ledande inom Ford 

imiterade Henry Ford andra väldigt influerade ledares filosofi. Tesla däremot 

förebygger och ger incitament till kritiskt tänkande. Normen inom dess organisation 

blir därmed att motverka funktionell dumhet då arbetsuppgifterna ger substans och 

ifrågasätts i syfte till att alltid försöka utveckla (Alvesson & Spicer. 2012). 

Resultatet blir att Tesla idag har teknologi och framtida utsikter med “scaling” och 

flexibilitet som har få konkurrenter på samma plan. Enligt Bariso (2019) framgår 

det i en intervju med Elon Musk, Teslas VD, att utbildning inte är det viktigaste. 

Att vara kapabel till att lösa problem och bevisa kompetens genom andra former av 

handlingar än att visa upp ett certifikat har större vikt. Därmed är funktionell 

dumhet aktuellt här eftersom det berör kritiskt tänkande i form av följande 

frågeställning: borde man förlita sig enbart på de modeller och normer som vi 

utvecklat och anser viktigt för att uppnå framgång inom ett företag? Med andra ord 

bör man därmed ifrågasätta dessa normer och uppsatta system (Alvesson & Spicer. 

2012).  

Enligt Fagerberg m.fl. (2020) är funktionell dumhet tydligare inom offentlig sektor 

eftersom ledarskapet inom Sverige värderar försiktighet, feghet, förljugenhet, och 

följsamhet. Det inkompetenta ledandet följer i sin tur ett slöseri av resurser om 

något anses vara meningslöst och ineffektivt men utförs ändå eftersom normerna 

ställer till det för individen ifall hen bestämmer sig för att säga emot. Det kan leda 

till att bli socialt utstött, samt problematik inom organisationer då inkompetenta 

ledare ej vill lyfta fram en individ som ställer till tillvaron (Alvesson & Spicer. 

2012). Konsekvensen av detta inom offentlig sektor kan påverka skolor, vården, 
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eller exempelvis polisen, eftersom pengarna ej allokeras och utnyttjas på ett 

effektivt sätt enligt Fagerberg m.fl. (2020).  

Enligt Alvesson och Spicer (2012) kan funktionell dumhet dock motverkas genom 

att försöka sträva efter substans i det man gör. Att inte fokusera på 

övertalarekonomin som fokuserar på att allt ska låta bra och se bra ut. Förtydliga 

ens arbetsuppgifter, värderingar och ens ansvar, därmed utvecklas och förebyggs 

grunden till en djupare förståelse som ger upphov till vidare utveckling då 

individerna som utför handlingarna förstår dem. Ett djupgående lärande av substans 

och förståelse ger det upphov till att kunna avvika sig från omständigheterna och ta 

sig vidare genom logiskt resonemang (Alvesson & Spicer. 2012).  

Enligt Frizell (2018) är ett slöseri av resurser, offentligt eller privat, något som 

skadar inte bara ett fåtal individer, det berör samhället och därmed hela landet. 

Hanteras pengarna på ett effektivt sätt, flödet av pengarna kontrolleras och siffrorna 

balanseras, finns det rum för kollektiv utveckling inom samhällets byar, städer, 

natur, skolor, polis och mycket mer. Det gynnar dessutom individerna privat också 

då individerna i samhället finner egennytta i respektive nämnda områden, och 

eftersom resurserna har ett mer hälsosamt flöde påverkar det även jobben då nya 

jobb kan skapas. Även olika studier och forskningar kan uppstå, eftersom det finns 

tillgängliga resurser då det används på ett effektivare sätt (Frizell, 2018).  

Denna studie fokuserar på att få en inblick om funktionell dumhet förekommer på 

en revisionsbyrå. Exemplen som uppges anses vara relevanta eftersom det omfattar 

samma beteendevetenskapliga grunder som beskrivs inom Alvesson och Spicers 

(2012) teori om funktionell dumhet. Både de historiska och nutida exemplen gavs i 

syfte till att lyfta fram relevansen bakom funktionell dumhet. Revisorer klassas ofta 

som strukturerade, noggranna och analytiska. Frågan uppstår då; agerar människor 

med dessa karaktärsdrag funktionellt dumt? Alvesson och Spicer (2012) besvarar 

dessa frågor genom sin teori om funktionell dumhet och anledningen till att detta är 

relevant inom revisionsfirmor är på grund av att revisorer, enligt Revisorslag (SFS 
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2001:883) 19§ samt Revisionslagen (SFS 1999:1079) 5§, skall upprätthålla både 

god revisorssed samt revisionssed. God revisions- och revisorssed omfattar 

professionell skepticism och uppmärksamhet gällande revisorns förhållande till 

uppdrag, yrkesroll, och arbetsgivare. Revisorns roll och arbetsuppgift kräver 

därmed en relativt hög grad av kritiskt tänkande. Om en revisor visar sig vara 

funktionellt dum till en skadlig nivå skulle konsekvenserna vara exempelvis att ett 

företag får en icke rättvis bild i revisionen. Därmed, med hänsyn till lagarna samt 

Alvesson och Spicers (2012) teori om funktionell dumhet, påverkas intressenter så 

som investerare och företagets ekonomiska förhållande gentemot banker. Andra 

eventuella företag som antingen avstår eller inte avstår att interagera med företaget 

på grund av felaktig revision är också en risk med tanke på revisorns arbetsuppgift 

och påverkan. Det kan dessutom skada staten genom att revisorer på grund av 

okritiskt tänkande inte utför sin plikt i enlighet med dess lagar. Därmed kommer 

skattefuskare undan och det i sin tur leder till mindre resurser till samhället, ett 

resursslöseri som nämns av Alvesson enligt Frizell (2018). 

1.2.1 Tidigare forskning och studier 

Funktionell dumhet myntades i en vetenskaplig artikel av Alvesson och Spicer 

2012. Vid sökande på Summon dyker den engelska motsvarigheten “Functional 

Stupidity” upp som nyckelord i 1348 granskade och publicerade vetenskapliga 

artiklar. Om ännu ett nyckelord kopplas, “auditing”, minskar artiklarna avsevärt till 

enbart 23 st. Av dessa 23 är ingen direkt kopplad till att utreda om beteenden 

kopplade till funktionell dumhet finns på revisionsbyråer. Faktum är att nyckelordet 

snarare är kopplat till den svenska översättningen granskning än revision. Om 

sökning i stället görs ämnesområdesspecifikt finns det 29 st inom ekonomi. Inte 

heller bland dessa är någon kopplad till funktionell dumhet inom 

revisionsbranschen. 

Om sökning i stället görs på DiVa är sökresultaten i ämnet likaså få. På 

kandidatnivå finns nämligen tre stycken. Den första funna studien som tar upp 
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fenomenet funktionell dumhet är Lydnadsmodus på socialtjänsten, en 

operationalisering av funktionell dumhet skriven av Fagerberg (2016) på 

Högskolan Dalarna. Fagerberg studerar organisatorisk lydnad på socialtjänsten 

genom en av Roland Paulsen (2017) vidareutvecklad modell av funktionell dumhet. 

Fagerberg drar paralleller mellan användandet av funktionell dumhet och 

stresshantering för de anställda. Fenomenet var vanligt förekommande på 

Socialstyrelsen men det ligger inte i linje med hur socialarbetarna vill utföra sitt 

yrke. Vidare anser Fagerberg att slutsatserna i studien visar på hör reliabilitet vilket 

öppnar upp för vidare undersökningar med generaliserbara resultat. Dessutom 

menar Fagerberg att frågorna kan kontextualiseras och användas på andra 

yrkesgrupper för att begreppet ska få en starkare empirisk grund (Fagerberg, 2016). 

Inom företagsekonomi har en uppsats skrivits vid högskolan i Skövde: Den 

(o)lönsamma mångfalden- om forskningens, marknadsekonomins och den 

funktionella dumhetens roll i organisationers olikhetsskapande skriven av Kanon 

(2019). Kanons syfte med uppsatsen är att studera hur mångfaldsbegreppet 

konstrueras i organisationer samt förstå villkoren för detta i Sverige. För att göra 

det använder sig Kanon av institutionell teori och vidare Alvesson och Spicers 

(2012) teori om funktionell dumhet. Slutsatserna är att mångfaldsbegreppet leder 

till att maktrelationer och social ojämlikhet upprätthålls vilket kopplas till 

funktionell dumhet. Vidare har en studie gjorts på högskolan i Halmstad för att ta 

reda på om nämnda högskola präglas av funktionell dumhet skriven av Borglin 

(2019). Paradoxen att en organisation vilken inte tänker kritiskt ska lära ut kritiskt 

tänkande till sina elever finner Borglin ironisk då organisationer enligt författaren 

borde leva som de lär. Därav finner Borglin området viktigt att belysa för att 

motarbeta fenomenet. Med liknande tankebanor kan paralleller dras till 

revisionsbranschen eftersom denna ska enligt FAR (2021) kritiskt granska att 

företagens finansiella information ger en rättvisande bild av företagens resultat och 

ställning samt om lagar som finns följs. Med utgångspunkt i detta finns ett 

företagsekonomiskt intresse i att studera funktionell dumhet inom 

revisionsbranschen. Vidare har två av uppsatserna fokuserat på den offentliga 
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sektorn, dels socialtjänsten, dels högskolan i Halmstad, vilket skapar tankegången 

“går det att applicera teorin inom den privata sektorn också?” Således finns ännu 

ett incitament att testa teorin i förhållande till en revisionsbyrå då denne inte verkar 

inom offentlig sektor. För att spinna vidare på Fagerbergs (2016) resonemang 

angående att kontextualisera frågorna för att skapa en starkare empirisk grund för 

fenomenet funktionell dumhet genom att applicera på andra yrkesgrupper än 

socialarbetare hjälper denna studie till att fylla ett kunskapsglapp. 

1.3 Frågeställning & Syfte 

Denna uppsats utgår från frågeställningen: 

Hur kritiska är revisorer i sitt tänkande inom revisionsbyråer? Uppstår funktionell 

dumhet inom vissa delar?  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av teorin om funktionell dumhet förstå om 

revisorer i vissa situationer agerar funktionellt dumt, det vill säga har en ovilja att 

använda kognitiva och reflexiva kapaciteter annat än på begränsade och försiktiga 

sätt. Att de därmed inte tänker reflexivt och är självkritiska. Vi vill lyfta fram 

beteenden på en revisionsfirma som kan hänföras till fenomenet funktionell dumhet 

eftersom det enligt Alvesson och Spicer (2012) när det utförs storskaligt kan 

resultera i katastrofer som till exempel finanskrisen 2008.  
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2. Teoretisk referensram 
Uppsatsens syfte är att med hjälp av teorin om funktionell dumhet förstå om 

revisorer i vissa situationer agerar funktionellt dumt genom en ovilja att använda 

sina kognitiva och reflexiva kapaciteter annat än på begränsade och försiktiga sätt. 

Först sker en genomgång av psykologiska faktorer bakom fenomenet funktionell 

dumhet. Sedan kommer stycke för stycke de fem olika typerna av funktionell 

dumhet beskrivas. Dessa sammanfattas sedan i en tabell för att tydliggöra 

skillnaderna dem emellan. Kapitlet avslutas med en presentation av kritik mot 

konceptet för att få en mer nyanserad bild.  

2.1 Psykologiska faktorer bakom funktionell dumhet 

Fenomenet som Alvesson och Spicer (2012) nämner, funktionell dumhet, bryts ned 

till olika psykologiska faktorer hos människan. Exempelvis är Leon Festingers 

(1957) dissonansteori aktuell och därmed relevant att nämna som bakgrund till 

fenomenet. En annan teori om bakomliggande faktorer till funktionell dumhet är 

Konkel & Cohens (2009) teori om ‘Relational Memory’ vilken även den beskrivs i 

detta kapitel. 

2.1.1 Kognitiv dissonans 

Enligt Festinger (1957) uppstår det psykologiska fenomenet kognitiv dissonans när 

en individs handlingar kommer i konflikt med dess attityd. När detta uppstår 

kommer individen i en psykisk spänning då individen strävar efter en form av 

balans mellan handling och attityd. Denna spänning är vad som utgör kognitiv 

dissonans (Festinger, 1957). Teorin om kognitiv dissonans är en faktor bakom 

funktionell dumhet eftersom det finns en koppling mellan hur Alvesson och Spicer 

(2012) förklarar funktionell dumhet. Funktionell dumhet är när en individ 

exempelvis inte reflekterar över sina handlingar och enbart utför sin uppgift utan 

någon vidare mening eller substans. I en kontext kring exempelvis organisationer, 

där funktionell dumhet uppstår och uppmuntras uppstår även kognitiv dissonans. 

Om en organisation inte tillåter sina arbetare att kritisera processer och i stället 
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uppmuntrar att man ej ska reflektera över sina arbetsuppgifter kan följden bli att 

psykisk spänning uppstår för individen enligt Festingers (1957) teori om kognitiv 

dissonans. 

2.1.2 Relational memory 

En annan psykologisk faktor bakom funktionell dumhet är “relational memory” 

som tar plats i människans hippocampus. “Relational memory” förklaras som ett 

sätt att återfinna minnen och känslor genom objekt och händelser då en individ 

exempelvis medvetet eller omedvetet återfår minnen av att se, höra, röra, lukta eller 

smaka något som tidigare upplevts i kombination med vad den individens 

dåvarande situation var. Med andra ord, om en individ exempelvis röker en kubansk 

cigarr varje gång personen vinner något eller det händer bra saker då kommer denne 

kunna återuppleva minnena och känslan av att röka en kubansk cigarr eftersom det 

finns en relation mellan den kubanska cigarren och framgången för personen. 

Handlingen att röka en kubansk cigarr triggar relationen med händelserna och 

känslorna som uppstår samt minnen som skapas uppmuntras i framtiden till att 

återuppstå när individen återigen röker en kubansk cigarr. Följden av detta kan 

exempelvis leda till missbruk, eller i kontext med funktionell dumhet, utförande av 

handlingar som dessutom kan ge upphov till kognitiv dissonans.  Kopplingen här 

återfinns då “relational memory” kan få en individ till att tvinga sig själv till ett 

okritiskt och icke reflekterande tänkande i syfte till att försöka vägra återuppleva 

vissa minnen. Det kan också få en individ till att, med större sannolikhet, utföra en 

handling på grund av dessa minnen som återupplivas (Konkel & Cohen, 2009). 
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2.2 De fem typerna av funktionell dumhet 

Nedan beskrivs de fem typerna av Alvesson och Spicers (2012) teori om funktionell 

dumhet var för sig. Exempel görs för att skapa en tydlig skillnad mellan de olika 

typerna, men det visar även de gemensamma nämnarna. De fem typerna av 

funktionell dumhet är enligt följande: ledarskapsgenererad dumhet, 

strukturgenererad dumhet, imitationsgenererad dumhet, varumärkesgenererad 

dumhet och kulturgenererad dumhet. En gemensam nämnare för de olika typerna 

av funktionell dumhet är exempelvis att allt utåt sett, för en åskådare, ska se bra ut 

även om det egentligen inte är det. Det är viktigt att göra saker som ser bra ut och 

anpassa till allmänna förväntningar för att därigenom undgå att bli granskad i 

sömmarna och behöva stå till svars (Alvesson & Spicer, 2018). För att ytterligare 

tydliggöra skillnaderna mellan de fem olika typerna av funktionell dumhet avslutas 

delkapitlet med en tabell som skapats av oss. 

2.2.1 Ledarskapsgenererad dumhet 

Alvesson och Spicer (2018) beskriver att själva fixeringen vid ledarskap kan 

resultera i att funktionell dumhet får fäste. Rotningen av funktionell dumhet kan 

leda till positiv utgång genom ett gemensamt sätt att tänka och värdera. Dessutom 

kan det underlätta för människor i form av minskad ångest då de inte behöver tänka 

själva. Dock menar Alvesson och Spicer (2018) även att ledarskap inte 

nödvändigtvis har lika stort inflytande som förväntat. Spicer skriver i sin 

vetenskapliga artikel Shooting the shit: The Role of Bullshit in Organizations att 

många arbetare längre ner i hierarkin ser visionen dessa ledare har som 

“företagsbullshit” och är helt irrelevant för verksamheten (Spicer, 2013). I vissa fall 

påverkar ledarna inte sina medarbetare alls. En bra ledare i en organisation kan 

uppfattas som arketypen av en dålig ledare i en annan organisation (Alvesson & 

Spicer, 2018). 

Enligt Williams (2021) avslutade exempelvis en anställd, på Amazon, sin 

anställning då policy för 2021 ändrades och det implementerades ett nytt AI-system 

som övervakar medarbetarna. Systemet som är monterat i truckarna 
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uppmärksammar bland annat ifall de anställda gäspar eller inte sätter på sig bältet. 

Upptäcker systemet att de anställda bryter mot en policy ger systemet en verbal 

varning. Enligt den anställde anses detta som ett hot mot privatlivet och visar 

bortfall av tillit till de anställda från Amazons sida. Enligt Amazon fungerar 

systemet som ett skydd, inte ett sätt att kontrollera de anställda (Williams, 2021). 

Funktionell dumhet inom ledarskapsgenererad dumhet uppstår inom detta exempel 

då Amazon har tydliga och strikta riktlinjer som skall följas. Vidare begränsas de 

anställdas frihet både verbalt och handlingsmässigt (Alvesson & Spicer, 

2018).  Detta identifieras som ett giftigt sätt att leda på enligt Lipman-Blumen 

(2005), eftersom ledarskapet normaliserar offentlig manipulation som anses vara 

oetisk (Lipman-Blumen, 2005). 

2.2.2 Strukturgenererad dumhet 

Organisationers uppbyggnad genom olika strukturer samt regelverk och rutiner kan 

skapa möjligheter för funktionell dumhet att frodas enligt Alvesson och Spicer 

(2018). Alvesson och Spicer (2018) menar att även om det ses som 

kvalitetsgarantier och pålitlighet kan extrem uppdelning av arbetsuppgifter 

resultera i tunnelseende hos de arbetande. Varje person är högt specialiserad inom 

sitt eget och har varken intresse eller vilja att förstå sina kollegor eller deras arbete. 

När cheferna förväntas samordna alla uppstår ytterligare bekymmer då de sällan har 

koll på det som händer längre ner i hierarkin enligt Alvesson och Spicer (2018). 

Alvesson och Spicer (2018) menar att ökad specialisering kan skapa problem för 

organisationen i sin helhet eftersom problem varken uppfattas eller kommuniceras. 

På detta vis kan problem uppstå och förbli oupptäckta vilket i längden kan leda till 

problem för organisationen, även om det på kort sikt får maskineriet till att fungera 

(Alvesson & Spicer, 2018). 

Jan Lindvall skriver i sin bok Controllerns nya roll (2009) hur viktiga rutiner är för 

att det dagliga arbetet fortlöper friktionsfritt. Precis som i det vardagliga livet gör 

rutiner i arbetslivet att uppgifter flyter på och sker på ett smidigt sätt. Rutiner är 
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återkommande mönster av hur arbetsuppgifter utförs och får organisationer att 

fungera smidigt. Dessa kan vara bestämda av regler eller ärvda från personer som 

haft arbetsuppgiften tidigare. Rutiner är även aktuellt inom fenomenet funktionell 

dumhet. Lindvall (2009) menar att hårt inarbetade rutiner riskerar att bli det enda 

sanna arbetssättet vilket minskar aktörens benägenhet till förändring. Anledningen 

till att rutiner blir aktuellt inom funktionell dumhet är på grund av att det kritiska 

och reflexiva tänkandet sätts åt sidan i enlighet med Alvesson och Spicers (2012) 

teori om funktionell dumhet.  

Inom revisionsbranschen är revisorns arbetsuppgifter reglerat av lagar och regler 

enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) samt Revisionslagen (SFS 1999:1079). På 

grund av detta reduceras friheten hos en revisor och rutiner skapas kring dessa lagar 

och regler som revisorn måste förhålla sig till. Detta i sin tur kan leda till att 

funktionell dumhet uppstår i form av att revisorn inte reflekterar kring rutinerna på 

grund av att det skulle ställa till för revisorns tillvaro om revisorn ifrågasätter och 

försöker ändra dessa rutiner. 

2.2.3 Imitationsgenererad dumhet 

Imitationsgenererad dumhet inom organisationer definieras enligt Alvesson och 

Spicer (2018) som att organisationer kopierar andra utan att tänka kritiskt och 

därmed enbart följer strömmen. Många gånger handlar det inte om att få 

organisationen att fungera så effektivt som möjligt utan att anpassa sig till det som 

för närvarande är modernt och göra att organisationen lever upp till omvärldens 

förväntningar (Alvesson & Spicer, 2018). Detta är en av de tre aspekterna för 

funktionell dumhet inom organisationer och ett exempel från Morris och Alam 

(2019) är finanskrisen 2008 som nämnts i bakgrunden. Under denna tid imiterade 

institutioner och organisationer varandra och förlitade sig på sina modeller och 

system i stället för att tänka kritiskt (Morris & Alam, 2019).  Imitation bland 

organisationer uppstår eftersom det belönas och därmed finns det initiativ för det 

och därmed ökar risken för funktionell dumhet. Initiativet uppstår eftersom 
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organisationer vill locka fram positiva analyser från tredje man i kombination med 

övertalarekonomin som beskrivs av Alvesson och Spicer (2012) eftersom det ökar 

aktiepriset då intressenter fångas upp av titlar och ytligheter. Ett exempel, från 

Becht (2021), på hur detta kan se ut inom bedrägeri är det som hände i februari 

2021. Ett företag på den svenska aktiemarknaden, Lumito, kommunicerade i ett 

telegram via Finwire, att Lumito hade ingått ett avtal med Sectra. Detta resulterade 

i en uppgång av aktiepriset på mer än 100% med kort varsel. Efter att VD:n för 

Sectra klargjorde att de ej medverkade i nämnda samarbete kraschade aktien till slut 

tillbaka till samma kurs som tidigare (Becht, 2021). Det som hände var att Lumito 

kommunicerat med marknaden om ett samarbete när de i verkligheten enbart hade 

köpt ett system från Sectra efter att Sectra specifikt nekat till ett gemensamt 

pressmeddelande i syfte till ett samarbete. Detta är enbart ett av många fler exempel 

då marknaden idag och dess många företag bygger på intensiv spekulering med 

företag som “flashar” med titlar och missledande uttalande i syfte till att lyfta aktien. 

Funktionell dumhet kan anses uppstå då marknaden reagerar till 

övertalarekonomin. Ett förhållande som på båda håll ökar risken för funktionell 

dumhet (Alvesson & Spicer. 2018). Vidare kan imitationsgenererad dumhet 

kopplas till institutionell teori. Enligt Deegan och Unerman (2011) bygger 

institutionell teori på att organisationer formas till det som samhället tycker är 

normalt. Alvesson och Spicer (2018) skriver att organisationer följer moden och 

skapar rätt yttre bild av sig själva för att anpassa sig till den stora massans 

förväntningar. Exemplen i detta stycke är framtaget av uppsatsens författare genom 

att applicera Alvesson och Spicers (2012) teori om funktionell dumhet i 

kombination med egen tolkningsförmåga och förståelse. 
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2.2.4 Varumärkesgenererad dumhet 

Varumärkesgenererad dumhet omfattar övertalningsekonomi som Alvesson och 

Spicer (2012) nämner och innefattar ett slit och släng-tänk där hållbarhet på sikt 

helt missas. “Mer är bättre” är ett av de många slogans som varumärken står för, 

eller exempelvis för att konkretisera med ett exempel på nära hemmaplan har vi 

varumärket Red Bull. Red Bull har varit ett av de skickligare företagen tillsammans 

med bland annat Apple och många andra där företagen lägger fokus på varumärkets 

“associations”. Människans beteendevetenskapliga aspekt är aktuellt här inom 

något som kallas för “relational memory”, också känt som “association memory” 

och utvecklades av Konkel och Cohen (2009).  Enligt Konkel och Cohen (2009) 

definieras “Relational memory” genom följande exempel om varumärket Red 

Bull.  Om en individ väljer att dricka en Red Bull varje gång något bra händer i 

deras liv, och de känner något gott, mår bra, upplever lycka etcetera. Då i framtiden 

när den individen dricker Red Bull igen så uppdateras de minnen och känslor som 

“associates” till drycken som individen har positiva minnen av registrerat (Konkel 

& Cohen, 2009).  

Funktionell dumhet spelar roll i detta fall där individen okritiskt väljer att förkasta 

eller gilla en vara på grund av anledningar utan substans. Detta resulterar i sin tur i 

att organisationer fortsätter i samma riktning och nya organisationer imiterar detta 

koncept i syfte att bli framgångsrika och lönsamma, alltså imitationsgenererad 

dumhet. Organisationer fokuserar därmed mer på varumärket i syfte till att bättra 

dess rykte och “associations” vilket har sina konsekvenser, detta gör 

organisationerna genom att applicera de andra typerna av funktionell dumhet och 

därmed utgör själva definitionen av funktionell dumhet (Alvesson & Spicer, 2018). 
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2.2.5 Kulturgenererad dumhet 

Alvesson och Spicer (2018) beskriver kulturer som det som får organisationer att 

fungera. Det skapar kollektiva känslor som mening och identitet samt föser 

individerna i en gemensam riktning. Kulturer minskar risken för konflikter och 

förvirring, därmed förenklar det tillvaron. Dock har kulturer även negativa sidor så 

som att det hämmar självständigt tänkande hos individer, det främjar tunnelseende 

och konformitet (Alvesson & Spicer, 2018). Optimismkulturer, 

förändringskulturer, nu-kulturer, unicitets-kulturer och platta gemenskapskulturer 

menar författarna ger upphov till allvarlig försummelse. I optimismkulturerna får 

man inte prata om något negativt eller föra dåliga nyheter vidare. I 

förändringskulturer är initiativet att förändra och utveckla viktigare än att reflektera 

över varför förändringar görs. Vi har IKEA och McDonalds som exempel gällande 

kulturgenererad dumhet vid ett mer positivt resultat då organisationerna ökar den 

funktionella dumheten i respektive organisation i syfte till att lätta på tillvaron som 

grund till att uppnå resultat på ett effektivt sätt. Detta utförs i form av att kulturen 

och reglerna som existerar gör att de anställda inte behöver tänka eget och fatta 

svåra beslut. I en miljö där resultat är viktigt och inte kräver en hög kognitiv 

förmåga kan därmed kulturgenererad dumhet inom funktionell dumhet ge ett 

positivt resultat. Ett exempel där det appliceras på ett negativt sätt finns hos Ford 

där den funktionella dumheten blev destruktivt för företaget. Likt tiden då Apple 

ändrade marknaden och rivaler som dominerat marknaden i årtal blev nästan 

tvingad till konkurs på grund av det icke-kritiska tänkandet som skapats och 

reglerats inom organisationen (Alvesson & Spicer, 2018).  
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2.2.6 Sammanfattning av de fem typerna 

Ledarskapsgenererad dumhet begränsar både allmän frihet och fritt tänkande på 

arbetsplatsen, ledaren anses vara den mest kompetenta. Strukturgenererad dumhet 

innebär att kärnverksamheten åsidosätts på grund av formella regler och rutiner. 

Mycket delegering sker samt finns många regler och rutiner som saknar 

substans. Imitationsgenererad dumhet innebär att organisationer följa trenderna, 

moden, eller tar efter system som fungerar för andra utan vidare reflektion om 

funktion för den egna organisationen. Varumärkesgenererad dumhet betyder att 

organisationen lägger mer vikt bakom hur varumärket ser ut än själva substansen 

bakom produkten. Kulturgenererad dumhet medför att individen antar ett visst tänk 

som övrig organisation har utan att själv tycka det. Förhållningssättet ”sitter i 

väggarna”. Tabell 1 används som stöd för läsaren i syfte till att visa skillnaderna på 

ett strukturerat och lättförståeligt sätt. 
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2.3 Kritik gentemot teorin 

Kritiken som nämns är både från denna uppsats författare, Alvesson och Spicer 

(2012) egna reflektioner samt en replik från Nick Butler (2016) tillhörande 

ephemeras redaktion. Kritiken mot teorin om funktionell dumhet som utvecklats av 

Alvesson och Spicer (2012) är att den är relativt ny och begreppet inte är väl 

etablerat. Alvesson och Spicer (2012) har dessutom tolkat genom subjektivitet och 

därmed uppstår det större chans att funktionell dumhet ej har utvecklats opartiskt. 

Enligt Gallagher (2010) går det inte att uppnå fullständig objektivitet, detta kan i 

sin tur, enligt vår förståelse, reflekteras och visas vara sannolikt då relativa axiom 

genom tiderna har ändrats. Funktionell dumhet kan dessutom framstå som enbart 

negativt då dumhet finns inom begreppet. 

Sedan artikeln A Stupidity-Based Theory of Organizations (Alvesson & Spicer, 

2012) publicerades har den skapat debatt i internationell affärspress (Butler, 2016). 

Butler (2016) menar att skribenter för både Fortune Magazine och Financial Times 

plockade upp tråden om att för mycket smarta individer som sätter sig på tvären i 

organisationer är ett problem medan organisationsforskare skarpt ifrågasätter 

artikeln samt kallar den ofullständig och inkonsekvent. Vidare menar Butler att man 

ibland behöver kapa några hörn för att nå fram till en bredare publik. “What does it 

matter if this involves rounding off a few edges here and there, provided it allows 

scholarship to reach out and touch the ‘real world’ beyond the confines of 

academia?” Butler (2016, s. 122). Dock höjer Butler ett varningens finger för att 

om forskarvärlden fortsätter på spåret att sätta tydlighet och sammanhang i andra 

hand efter diskussionsgenerering för allmänheten hamnar forskningsagendan på en 

skakig grund (Butler, 2016). 

  



 21 (63) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

3. Metod 
Grunden för uppsatsen är en fallstudie på en revisionsbyrå i Kristianstad där kritiskt 

tänkande studerats och försökt identifieras med hjälp av Alvesson och Spicers 

(2012) teori om funktionell dumhet. Empirin bygger på semistrukturerade 

intervjuer. I följande kapitel beskrivs inledningsvis studiens teorianvändning för att 

sedan gå vidare till att förklara och motivera varför hermeneutisk forskningsfilosofi, 

deduktiv forskningsansats samt en kvalitativ forskningsstrategi är kompatibelt med 

uppsatsens syfte att identifiera beteenden vilka pekar på fenomenet funktionell 

dumhet inom revisionsbranschen. 

3.1 Vetenskaplig metod 

I denna del beskrivs den vetenskapliga metoden och dess design som är en 

fallstudie. För att kunna klassas som ett fall måste det finnas en tydlig avgränsning 

och gå att plocka ur sin kontext (Denscombe, 2016). Vidare skriver Denscombe 

(2016) att vid fallstudier gör forskaren en djupdykning i det specifika fallet för att 

förstå helheten. Vi har studerat en revisionsbyrå i Kristianstad och utifrån 

respondenternas svar på intervjuerna försökt göra en tolkning om revisorer i vissa 

situationer agerar funktionellt dumt på revisionsbyrån. Från början tänkte vi göra 

en tvärsnittsstudie och jämföra tre olika revisionsbyråer med varandra men 

eftersom revisorer har sin högsäsong just nu visade det sig svårt att boka in 

intervjuer. För att anpassa oss till omständigheterna valde vi att utföra en 

fallstudie i stället. En fallstudie motsvarade därmed, med hänsyn till 

omständigheterna, våra behov. 

3.1.1 Teorianvändning 

Alvessons och Spicers teori om funktionell dumhet ligger till grund för 

utgångspunkten i denna uppsats. Valet av denna teorianvändning är för att lättare 

kunna urskilja mönster och sammanhang i intervjuerna av revisorer (Lind, 2019). 

Teorin om funktionell dumhet sammanfattar och väver samman flertalet andra 

beteendevetenskapliga teorier, exempelvis Konkel & Cohen (2009), Festinger 
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(1957), Brunsson (1985), March & Simon (1958), Schwartz (1990), och Wagner 

(2002). Lind (2019) skriver även att teorier möjliggör jämförelser mellan olika 

studier med liknande frågeställningar.  

Leon Festingers (1957) teori om kognitiv dissonans användes också. Teorin om 

kognitiv dissonans nämns inte direkt av Alvesson och Spicer (2012), dock omfattar 

Alvesson och Spicers (2012) beskrivning av funktionellt dumt beteende inom 

organisationer denna teori.  Teorin om “relational memory” användes också inom 

denna uppsats (Konkel & Cohen, 2009). Enligt nuvarande axiom kan teorin anses 

som onödig, dock i kontext till funktionell dumhet så var det rimligt med minst ett 

extremfall. Extremfall i form av att det är osannolikt att detta beteende utspelar sig 

på en skadlig nivå inom en revisionsfirma. 

3.1.2 Forskningsfilosofi 

Denna uppsats bygger på ett tolkande synsätt där vi försöker identifiera beteenden 

som kan hänföras till funktionell dumhet i revisorns yrkesutövning. När man 

försöker skapa en förståelse för handlingar kallas det enligt Denscombe (2016) för 

hermeneutisk åskådning. Det finns ingen absolut sanning i det hermeneutiska 

synsättet eftersom forskaren aldrig kan vara helt oberoende (Denscombe, 2016). Vi 

anser att våra tolkningar av respondenternas svar ej kan vara oberoende eftersom 

tolkningarna grundar sig i kopplingar till våra tidigare kunskaper och erfarenheter.  

3.1.3 Forskningsansats 

Undersökningen i denna studie grundar sig i befintlig teori om funktionell dumhet 

vilken används som verktyg för att analysera empirin. Inom samhällsvetenskapens 

metodlitteratur beskrivs ofta sambandet mellan teori och empiri genom induktion 

eller deduktion (Deegan & Unerman, 2011; Bryman & Bell, 2017; Lind, 2019). Vid 

deduktion är hypoteser utformade efter logiska resonemang från den befintliga 

teorin (Deegan & Unerman, 2011). Deduktion brukas eftersom studien bygger på 

teori som redan existerar och är beprövad. Teorin om funktionell dumhet är 

fortfarande relativt ny, dock är dess beståndsdelar förhållandevis gamla och väl 
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utforskade. Eftersom vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av 

intervjuer skapades inte några hypoteser. Kopplingen mellan det empiriska 

materialet och de olika teorier utförs med logiska resonemang. Dock bör det 

upplysas att vad som anses vara “logiskt” är relativt samt att vissa axiom existerar 

i nutida förhållande.  

3.2 Empirisk metod 

I denna del beskrivs hur insamlandet och kodningen av den kvalitativa datan skett. 

3.2.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin för denna uppsats är att använda semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer vilka spelats in och därefter transkriberats. All data som insamlats har 

därefter kodats och analyserats. 

Metoden för denna undersökning var att intervjua revisorer på en revisionsbyrå i 

Kristianstad i syfte att identifiera beteenden inom de fem typerna av funktionell 

dumhet vilket gjorts med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Eftersom det inte är relevant vilken specifik organisation vi studerat är, vi är enbart 

intresserade av att kartlägga om funktionell dumhet existerar inom branschen, har 

beslut fattats att ej publicera vilken organisation som gått med på att svara på 

intervjuerna. Då funktionell dumhet är ett kontroversiellt ämne och kan svärta ner 

organisationernas rykte om det offentliggörs om de gör funktionellt dumma saker 

vill vi inte vara orsak till något negativt då organisationerna varit villiga att ställa 

upp för vår undersökning. När vi kontaktade respondenterna med förfrågan om att 

ställa upp på intervjuer berättade vi att intervjufrågorna handlade om kritiskt och 

reflektivt tänkande hos revisorer. Vi ansåg att det kunde påverka svaren om vi 

berättade att teorin om funktionell dumhet skulle ligga till grund för analysen. 

Anledningen till detta är faktumet att funktionell dumhet inte är ett allmänt känt 

begrepp och därmed kan det misstolkas för vanlig dumhet. Funktionell dumhet 

grundar sig enligt Alvesson och Spicer (2012) i kritiskt och reflektivt tänkande, 

därmed valde vi att beskriva syftet med intervjun som en studie kring kritiskt 
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tänkande inom revisionsbranschen. För att försöka fånga upp de olika typerna av 

funktionell dumhet i intervjuerna lät vi oss inspireras av hur man gått till väga i 

tidigare kandidatuppsatser på området, främst Borglin (2019) då det finns likheter 

i metodval men även Fagerberg (2016). I mångt och mycket försökte vi hålla 

intervjufrågorna öppna för att respondenterna själva skulle få en möjlighet att 

reflektera och över vad de gör i stället för att ställa ledande frågor eller ja- och nej-

frågor. För att fånga upp om de olika typerna av funktionell dumhet uppstår i vissa 

situationer på revisionsbyrån var det viktigt för oss att revisorerna broderade ut sina 

svar för att vi skulle förstå hur de gör och hur de tänker kring vad de gör. 

Intervjuerna genomfördes i fysisk form på kontoret i Kristianstad vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) är fördelaktigt eftersom det är lättare att få och hålla en bra 

relation med respondenterna. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att 

respondenter i större utsträckning uteblir från intervjuer när de sker digitalt än 

ansikte mot ansikte. Vi fick dessutom med respondenternas kroppsspråk vilket går 

förlorat när intervjuer genomförs via telefon eller digitala plattformar (Bryman & 

Bell 2017). Däremot hade det varit fördelaktigt i vissa hänseenden att använda 

digitala intervjuer då tidsåtgången för transkriberingar minskat, dock hade vi inte 

bearbetat materialet lika djupgående om transkribering ej skett.  

Kvalitativa studier lägger tonvikten vid hur individen uppfattar och tolkar sin 

omgivning samt tar avstånd från den naturvetenskapliga, positivistiska, modellen 

(Bryman & Bell, 2017). Med avstamp i denna studies syfte att förstå om revisorer 

är reflexiva och kritiskt tänkande med hjälp av teorin om funktionell dumhet är 

kvalitativ forskning mest lämpad. Det är viktigt att ta hänsyn till underlagets 

tillförlitlighet och trovärdighet i kvalitativ forskning, dessa diskuteras med 

begreppen autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet (Lind, 2019). Autenticiteten 

handlar om att dataunderlaget återgetts på ett korrekt sätt enligt Lind (2019) vilket 

vi anser skett genom transkriberingen av intervjuerna, vilka var inspelade, innan 

informationen sammanställdes. Pålitligheten innefattar att utomstående ska kunna 

bedöma hur utförandet gått till vilket förmedlats i detta metodkapitel. Om 
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underlagen ger relevant kunskap om fenomenet anser Lind (2019) att 

träffsäkerhetskravet uppfyllts. 

För att koda intervjuerna gav vi de olika typerna av funktionell dumhet en färg var. 

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det inte en viss metod som är rätt för att koda 

kvalitativt insamlade data till skillnad från kvantitativa studier. När vi beslutat oss 

för vilken färg vi kopplade till vilken typ av funktionell dumhet färgade vi tabell 1 

som tidigare skapats för att särskilja typerna. Detta gjordes för att tydliggöra och 

därigenom förenkla processen att tolka intervjuerna. Därefter började vi markera i 

varsin kopia av transkriberingarna där vi ansåg att respondenternas svar matchade 

de olika typerna av funktionell dumhet. Slutligen jämförde vi våra dokument och 

sammanställde våra enskilda resultat. På de flesta ställen hade vi dragit likartade 

slutsatser och där oenighet uppstått lästes styckena igenom ännu en gång och 

omvärderades. Problem vilka uppstod vid kodningen var att textstyckena vi plockat 

ut förlorade sin kontext vilket även beskrivs som ett av de största dilemman vid 

kodning enligt Bryman & Bell (2017). För att frångå att tappa sammanhanget var 

vi väldigt noga med var vi började och slutade färga texten. 

3.3 Etiska aspekter 

Under studiens genomförande har vi behövt beakta vissa etiska aspekter. Det finns 

enligt Bryman och Bell (2017) sex allmänt vedertagna principer att ta hänsyn till 

vid utförandet av svenska forskningsstudier. Det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet samt att 

forskaren ej får ha falska förespeglingar och att deltagarna inte får ta skada av 

undersökningen. Avgränsningarna är diffusa eftersom olika forskare och författare 

har olika uppfattningar om vad som är acceptabelt och debatten om etik är på 

samma nivå idag som för 60 år sedan (Bryman & Bell, 2017). Lind (2019) smalnar 

av avgränsningarna mer då han skriver att studentuppsatser i akademisk utbildning 

inte räknas som forskning i formell mening och därför är etikprövning ej relevant. 

Vidare menar Lind (2019) att det trots detta är viktigt att fundera över de etiska 
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aspekterna. För att vidhålla god etik i denna uppsats har frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet beaktats för att skydda de deltagande mot skada, 

men och kränkning. När respondenterna först kontaktades berättade vi att uppsatsen 

skulle handla om kritiskt tänkande hos revisorer. Innan varje intervju började bad 

vi respondenterna läsa igenom Högskolan Kristianstads mall vilken anpassats till 

vår undersökning för samtycke i samband med intervjuer och skriva under om de 

godkänner villkoren. Vi meddelade även att respondenterna fick avbryta sitt 

deltagande när helst under processens gång om de kände minsta osäkerhet. 

Respondenterna sa att de litade på oss samt att de ansåg att vi skulle behandla deras 

uppgifter med försiktighet. Vi berättade även att när uppsatsen blivit godkänd skulle 

vi radera inspelningarna av intervjuerna. Eftersom respondenterna och 

revisionsbyrån är anonyma anser vi inte att det finns risk för att skada deltagarna. 

Vi avser inte att använda intervjuerna i något annat syfte än denna uppsats. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras informationen som framkom under intervjuerna med de 

tre revisorerna på revisionsfirman i Kristianstad. Informationen presenteras i fem 

olika kategorier. Respondent 1, 2 och 3 benämns som R1, R2 och R3 i texten. Dessa 

har vars ett stycke i varje kategori. När alla respondenterna är eniga i sina svar 

sammanställs det längst ner i kategorin. Nedan följer en tabell med information om 

respondenterna.  

Tabell 2 

Sammanställning av respondenterna 

Respondenter R1 R2 R3 

Kön Kvinna Man Man 

Position VD Kontorschef Godkänd revisor 

FAR 

Tid 43 minuter 36 minuter 37 minuter 

Plattform Fysiskt möte Fysiskt möte Fysiskt möte 

 

4.1 Ledarskap  

R1 tycker att den viktigaste egenskapen hos en chef är att kunna lyssna. Vidare 

pratar respondenten om att chefskapet har förändrats på senare tid. Idag har man 

överlag ett coachande ledarskap men anser att vissa branscher håller sig kvar i det 

gamla. Som ledare själv försöker respondenten att lyssna på de under sig och hoppas 

att det når fram till dem. Respondenten vill dessutom upplevas som resonabel. 

Personen i fråga vill inte att de underordnade är rädda för att komma in och prata 

med henne. 
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R2 påpekade att en ledare bör vara öppen till att ha fel. R2 anser att en chef ska vara 

lyhörd och lyssna på de under sig. Detta är även något som respondenten arbetar 

med varje dag genom att gå en sväng runt kontoret och prata med alla. R2 beskriver 

sig själv som en person som lyssnar. Han uppmuntrar alltid alla till att komma till 

honom om det skulle vara något. För att förmedla detta låser han aldrig in sig på sitt 

rum utan har dörren öppen och rör sig bland övriga på kontoret. R2 försöker fånga 

upp om han märker att något inte står rätt till. Han anser att det är viktigt att alla 

trivs eftersom personalen är företagets viktigaste resurs. Respondentens roll är att 

fördela uppdrag och det är då viktigt att alla får rätt uppdrag och göra rätt saker för 

att alla ska trivas och må bra.  

R3 anser att man bör ha tålamod och försöka lära upp de nyinkomna. R3 sa att det 

är viktigt att chefen föregår med gott exempel. Personen i fråga ska ha 

målsättningen klar för sig och få med sig anställda åt det hållet. Ledaren ska även 

vara informativ i sin framtoning. När R3 pratade vidare om sin egen ledarstil 

berättade han att han troligen inte lever upp till idealbilden vilken tidigare 

beskrivits. R3 reflekterade över en viss otålighet hos sig själv och att andra kunde 

uppleva honom som stressad. Däremot sa R3 att han har ett gott hjärta och alltid 

försöker göra så gott han kan. R3 tror att de under honom som vill och har frågor 

vågar ställa dem. Dessutom tror R3 att kommunikationen fungerar vilket enligt 

honom är viktigt. R3 hoppas att de under honom i hierarkin uppfattar honom som 

kunnig, lyhörd och att R3 tar sig tid för andra.  

När respondenterna fick svara på frågor om vad de ansåg var ett gott ledarskap var 

lyhördhet och att lyssna genomgående ord. Enligt respondenterna är det viktigt att 

en ledare lyssnar på sina medarbetare. Alla respondenter var dock enade om att 

frågan bör ställas till deras medarbetare eftersom vad ledarna tror och tycker kan 

avvika sig från vad övriga tycker. Alla respondenter konstaterade att de hade en 

ledarroll i företaget, om än olika. 
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4.2 Struktur 

Enligt R1 finns det en struktur som är tydlig och följs i form av lagar och regler för 

revisorn. Dock nämner R1 att det finns en skillnad mellan struktur inom 

organisationen och själva revisionen. Inom revisionen finns det en tydlig struktur 

och inte så mycket rum till egen kreativitet eftersom det finns lagar och regler att 

förhålla sig till. Inom organisationen finns det mer frihet till att vara kreativ och 

hitta olika lösningar osv. Den kreativiteten går dock till en viss gräns då 

kreativiteten ej får avvika sig från regler och lagar. För att ingen ska göra sig skyldig 

till jäv eller omständigheter som rubbar revisorns förtroende. När R1 får frågan om 

organisationens hierarki ges svaret ”Jag tror att det är mer utvecklande för alla att 

vara involverad i processen hela tiden.” 

R2 nämner att det finns riktlinjer inom revisionsbranschen som följs samt 

konstaterar att de ska ha rutiner för hur de arbetar. Alla ska använda samma metod 

och de interna riktlinjerna ska följas, bland annat hur många timmar man ska arbeta 

med uppdragen. R2 nämner också att man märker av reglerna i arbetet på daglig 

basis. Det finns en form av checklista som man går igenom inom vissa moment. 

”Det finns därför inte mycket utrymme att hitta på egna saker” säger respondenten. 

Vidare nämner R2 att det finns handböcker för hur de ska utföra arbetet. Det finns 

till en viss grad lite frihet att vara kreativ men man måste ändå förhålla sig 

någorlunda till riktlinjerna för att alla ska göra ungefär likadant. R2 nämner dock 

att mer frihet uppstår där det är något särskilt som skall granskas samt att olika 

personer kan göra på olika sätt. Gällande lagar anser R2 att det finns lagar som inte 

riktigt har någon logik bakom sig men som följs ändå utan vidare kritiskt tänkande 

eller reflektion. Bokföringslagen nämner R2 och anser att den är utdaterad. Sättet 

som underlag arkiveras, exempelvis i form av fysiska dokument i stället för digitalt 

etcetera. R2 anser att lagstiftningen hänger inte riktigt med i den teknologiska 

utvecklingen vilket kan vara frustrerande.  
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R3 beskriver först strukturen inom ett organisationsperspektiv, att det finns en 

styrelse, under det finns en VD som hanterar det löpande samtidigt som styrelsen 

har det övergripande. Vidare går R3 till strukturen inom revisionsbyrån och olika 

ansvarsområden där det finns någon som är ansvarig för kvaliteten, någon för 

nyheter och olika uppdateringar som skall implementeras etcetera. R3 konstaterar 

att det finns ett ansvar både externt och internt. Den externa delen är den som 

rapporteras till FAR och Revisor Inspektionen, det interna är att dem skall leverera 

en bra produkt. En produkt som är korrekt och det finns interna kontroller för det. 

Vidare nämner R3 att lagar känner man av dagligen inom yrket. Enligt R3 finns det 

lagar och regelverk som styr hur de skall bete sig, samt vad som måste granskas. 

Enligt lagarna berättar R3 också om att en bedömning måste utföras, samt vad som 

anses som väsentligt. R3 konstaterar att yrket är väldigt styrt av lagar och regler. 

Vidare förklarar R3 att det inte finns mycket frihet i yrket, R3 nämner dock att det 

finns lite frihet i hur man vill planera en revision. Inom rapporteringen är revision 

dock väldigt styrd. R3 nämner en lag som man kan ifrågasätta logiken bakom och 

det är skattelagen med syftning på den ideologiska aspekten. R3 menar på att man 

ej kan avvika sig från lagarna oavsett vad man själv tycker. När R3 pratar om 

arbetsfördelningen tror han att den platta organisationen är bättre för att alla är mer 

delaktiga. Att man på byrån pratar uppdrag och tar hjälp av varandra hela tiden. ”Vi 

jobbar mycket med att man tar med sig assistenter. Okej, att man måste lära sig 

teoretiskt också men det bästa sättet att lära sig är att vara med och vara med de 

som är mer erfarna.” R3 tror nämligen att man växer på ett annat sätt då.  

Enligt respondenterna är revisionsyrket styrt med regler och lagar i nästintill alla 

avseenden. Det finns dock lite rum inom vissa delar av processen som exempelvis 

hur man går till väga för att påbörja granskningen. Respondenterna sa att 

branschorganisationer arbetar för att utveckla en “lightversion” av revisionen för 

mindre bolag men att det inte är något som enskilda revisorer eller revisionsbyråer 

är aktiva i. Annars verkar revisorerna vara enade om att resterande regler kring 

revision, aktiebolagslagen etc. är relevanta och har substans bakom sig. R2 och R3 
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menar även att lagstiftningen kring huruvida en revision bör ske är anpassad efter 

stora bolag vilket resulterar i en kostsam historia för mindre företag vilka omfattas 

av lagstiftningen. Hierarkin inom företaget upplevs som platt enligt respondenterna, 

dock påpekar respondenterna att detta är på grund av företagets storlek och vad de 

fokuserar på. Eftersom revisionsbyrån fokuserar på kundrelation och inte vill bli en 

stor firma så passar en platt hierarki dem. Alla är eniga om att större bolag har mer 

vertikal hierarki med fler nivåer. Där finns förste assistenter, och andra titlar inom 

revisionsyrket innan man blir auktoriserad revisor. Respondenterna påpekar att det 

finns “flashiga” titlar på engelska hos de större revisionsbyråerna. 

4.3 Imitation 

R1 nämner att den som vill manipulera system alltid kan göra det, därmed hjälper 

det inte oavsett hur mycket man granskar ett system inom revision, som dessutom 

inte är den primära uppgiften. Revisorns uppgift är att granska om det faktiskt 

fungerar. R1 ger ett exempel om lagersystem där man vet hur det fungerar och 

granskar exempelvis inte det varje år. R1 nämner att man i stället tar upp det som 

är väsentligt och aktuellt, dock skall man utföra vissa kontroller ändå. R1 menar på 

att man bestämmer det inom företaget vad som anses som väsentligt och kritiskt 

samt att man utför kontroller med jämna mellanrum. R1 konstaterar också att det är 

oftast de större processerna som man fokuserar på och säkerställer att allt fungerar 

som det ska. Annars måste granskning utföras inom fler saker om dem inte kan 

förlita sig på processen. I fråga om företaget väljer vissa produkter eller metoder 

som är enbart på grund av utseende i stället för innehållet nämner R1 att det inte är 

något som dem lägger mycket vikt vid. “Image” skapas genom ett bra arbete och 

systemen väljs utifrån vad som fungerar bäst för dem. Vidare nämner R1 att man 

går efter ISA:s riktlinjer inom dokumentation vilket programmen ska kunna hantera 

samt skall det vara lättarbetat i processen. Tar man hänsyn till dessa faktorer finns 

det enbart tre stora leverantörer som erbjuder dessa tjänster enligt R1. Dessutom är 

programmen relativt likvärdiga och man lutar sig mer åt det man är van vid eftersom 
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det alltid är lättare. R1 nämner att revisionsbranschen är ganska trög och långsam 

när det kommer till förändringar av processer och arbetstillvägagångssätt. 

Enligt R2 finns det alltid en risk att man fortsätter göra som förra året, vid 

revisioner. Personligen brukar R2 alltid kolla igenom och se, speciellt om det är ett 

jobb från någon annan hur tillvägagångssättet skett. R2 kontrollerar så att allt 

stämmer och förlitar sig inte på att andra har gjort rätt. R2 säger att det är kritiskt 

tänkande och konstaterar att man måste utgå från att det inte är rätt, inte bara lita på 

andra och ta för givet att de har rätt. Vad gäller programvara som används 

konstaterar R2 vidare att det är innehållet som spelar större roll än utsidan i fråga 

om “image” och användning av produkter, om utsidan är viktigare än insidan 

etcetera. R2 nämner också att i detta yrke har man inte de “flashigaste” grejerna så 

det är inte så viktigt. R2 berättar även att branschen är långsam vad gäller 

förändringar som vid digitalisering. Det är fortfarande mycket som dokumenteras i 

fysisk form för att man alltid gjort så trots att det mycket väl kan göras på en server.  

R3 konstaterar att R3 ibland förlitar sig lite för mycket på vissa processer och 

modeller inom revisionsyrket som man inte reflekterar över kritiskt. Vidare nämner 

R3 att ingen annan gör det men R3 gör det. Vidare förklarar R3 att revision bygger 

på kritiskt eget tänkande och att det är en grundtes. Vidare nämner R3 att det finns 

en risk att man inte gör någon bra revision om man enbart fyller i en checklista utan 

vidare kritiskt tänkande. Det gäller att man funderar hela vägen vad man sysslar 

med, vad kontrollerar man, vad ska man kontrollera etcetera. R3 nämner att man 

måste vara med hela tiden. Vidare enligt R3 kan man hitta revision som via 

dokument ser bra ut men den som har utfört arbetet kanske inte riktigt vet vad de 

har gjort. Det är risken om man inte är kritisk i sitt tänkande. R3 påpekar att 

verktygen blir så pass bra att man bara trycker på en knapp. Vidare nämner R3 att 

“det är här inne du gör revisionen” *samtidigt som R3 pekar på sitt huvud*. Enligt 

R3 uppstår det svåra när man ska få ner det på pappret som dokumentation. I sista 

frågan gällande “image” nämner R3 att det handlar mycket om hållbarhet idag. 

Enligt R3 är det viktigaste vad de har att leverera, och att programmen skall vara 
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från samma ställe. Annars kan det uppstå problem med att försöka koppla ihop de 

olika programmen, ingen tar ansvar osv. Vidare nämner R3 att man tvingas på så 

sätt att köpa från vissa på grund av att man redan har andra grejer från dem.  

Respondenterna upplever inte att någon process eller modell existerar som man inte 

har en förståelse över eller behov av. De nämner att det finns axiom som reflekteras 

mindre över eftersom man vet hur det fungerar. I stället tas kritiska delar av 

processen upp om det finns tvetydigheter/behov av reflektion. Ingen respondent 

upplever att allmänhetens förväntningar påverkar arbetssättet. Detta för att en 

revisor har sina lagar och regelverk att förhålla sig till. Respondenterna nämner att 

inga processer finns inom revisionsyrket som i sig självt är utan lag till grund. Det 

arbetas med mjuka värden inom företaget. Internt strävar byrån konstant med för 

att skapa en bra atmosfär både för medarbetare, kunder och besökare. 

Respondenterna nämner att när det kommer till kunden så får man vara försiktig 

eftersom byrån inte vill göra sig skyldig till att vara jävig. En av respondenterna 

hänvisar till de omtalade jaktresorna för ett antal år sedan. Alla respondenter var 

enade om att innehållet är viktigare än imagen. Detta på grund av arbetsuppgifternas 

art och höga kvalitetskrav på arbetet. Respondenterna nämner också att det finns få 

val inom branschen gällande programvaror och att alla är relativt likartade. 

4.4 Varumärke 

R1 nämner att företaget profilerar sitt varumärke genom att utföra ett bra jobb. R1 

menar på att skillnaden mellan stora och små byråer är att de mindre firmorna kan 

fokusera mer på kundrelation och kvalitet. Större firmor fokuserar mer på processen 

och har separata avdelningar för olika saker medan en mindre firma har mer allt i 

ett och kan på så sätt forma en bättre relation. Vidare nämner R1 att det är så de 

anskaffar nya kunder, genom ryktet de får via existerande kunder. Dock nämner R1 

att man får bygga denna kundrelation utan att göra sig skyldig till jävsregler 

etcetera.  
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R2 nämner att de försöker vara mer personliga och skapa relationer med kunderna 

och på så sätt formar sitt varumärke. R2 menar på att de inte vill vara för stora, de 

vill fortsätta vara en liten byrå för att fortsätta ha en bra kontakt med sina kunder. 

Samtidigt som de är tillräckligt stora för att ha kapaciteten som en större firma. R2 

konstaterar att det är det som de försöker förmedla för att en kund inte känner sig 

en i mängden. Vidare nämner R2 att det är deras största varumärkesskapande, 

kundrelation. Relationerna som existerar vårdas och är deras största 

marknadsföring. R2 nämner att det är så de får nya kunder, genom befintliga 

kunder.  

Enligt R3 profilerar företaget sitt varumärke genom att sponsra lite lokalt, är med 

på LinkedIn, Facebook, och har en egen hemsida. Dock nämner R3 att det viktigaste 

är de befintliga kunderna, eftersom de befintliga kunderna genererar nya kunder. 

Kundrelation är deras starkaste varumärke. R3 reflekterar över att 

revisionsbranschen bör göra ett bättre jobb med att få allmänheten till att förstå vad 

revisorns faktiska uppgift är. Respondenten säger detta eftersom denne anser att 

många verkar blanda ihop redovisningskonsultens arbetsuppgifter med revisorns.  

Enligt respondenterna profilerar de sitt varumärke genom ett bra arbete och god 

relation med kunden. Det är genom kunderna som de utökar sin kundkrets och inte 

primärt genom annonsering eller annan marknadsföring. Att utföra ett gott arbete 

anser de sprider sig bäst inom deras gebit.  

4.5 Kultur 

Enligt R1 är det svårt att beskriva kulturen inom revisionsbranschen, men 

konstaterar att det finns i alla branscher, ett visst sätt att bete sig. Vidare nämner R1 

att tystnadsplikten och jävsregler etcetera gäller, och på så sätt skapar ett visst 

beteende. Vidare i frågan “Vad skulle du anse vara viktigast inom 

revisionsbranschen? Att vara positiv och optimistisk eller negativ och skeptisk?” 

anser R1 att vara positiv och optimistisk som det viktigaste inom 

revisionsbranschen. Anledningen till det påstår R1 att det blir lättare att nå kunden 
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samt att det alltid är bättre när man är positivt inställd till revisionsprocessen. Dock 

konstaterar R1 att man måste granska vissa saker med särskilda ögon och säger att 

det beror på vad man menar med att vara positiv. R1 går vidare med att förklara hur 

problem och svåra situationer hanteras, exempelvis om det finns ett problem hos en 

kund. I sådana situationer är det viktigt att revisorn är lösningsinriktad, det finns ett 

problem, och det finns en lösning. Därmed presentera för kunden de olika 

möjligheterna/alternativ som finns tillgängligt. Skulle det vara så att felet är 

medvetet så är det en helt annan sak konstaterar R1. Därefter följer R1 upp med att 

konstatera att det är olika mellan olika företag om kulturen uppmuntrar ett 

hälsosamt/lösningsinriktat beteende. 

R2 menar på att det finns regler att förhålla sig till i frågan om kultur och konstaterar 

att kulturen inte är så grå som man kanske tänker sig. Kontakter med folk är viktigt 

och kommunikation för att kunna utföra rådgivning etcetera. Vidare nämner R2 att 

vara öppensinnad, social och kritiskt tänkande som viktigt för en revisor, men 

upprepar att den sociala kompetensen är viktig. I frågan: “Vad skulle du anse vara 

viktigast inom revisionsbranschen? Att vara positiv och optimistisk eller negativ 

och skeptisk?” nämner R2 att man måste vara skeptisk när man utför en granskning. 

R2 konstaterar att man inte ska vara naiv när man utför en revision, det är skeptisk 

inställning som gäller under granskningen. Vidare är det en annan sak när man 

möter kunden, då bör man ha en mer positiv inställning. R2 påpekar att det beror 

på situationen. R2 konstaterar vidare att om en svår situation och revisorn ställs 

inför ett val att anmärka bolaget eller inte. R2 menar på att man alltid ska ha en 

kollega som kollar på det också för att säkerställa.  

R3 nämner att det finns en ganska stor integritet som hela professionen bygger på. 

Innebörden kring detta är att man inte bedriver en annan verksamhet eller är kompis 

med klienter etcetera. Vidare tar R3 ställning till frågan: “Vad skulle du anse vara 

viktigast inom revisionsbranschen? Att vara positiv och optimistisk eller negativ 

och skeptisk?” och menar på att det viktigaste är att vara positiv och skeptisk. 

Vidare förklarar R3 att man ska vara skeptisk i den bemärkelsen att man inte tror 
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på all information som man får. En form av skeptisk inställning och upprätthålla 

professionell misstänksamhet. Vidare konstaterar R3 att man inte ska vara negativ, 

man måste vara positiv för att hitta lösningar, “man ska inte såga allting”. Därmed 

nämner R3 att man måste kombinera det, det går inte att välja det ena över det andra. 

Vidare nämner R3 att man följer varandra, man gör som man gör, inte som man 

säger. I kontext till kulturen så är det att man går åt samma håll. Uppstår det en svår 

situation så finns det kollegor som man konsulterar innan man lämnar in 

revisionsberättelsen. R3 nämner att det är viktigt att få en “second opinion” som en 

form av trygghet. R3 menar på att det kan lätt hända att man sitter i sin kammare 

och funderar kring bekymret och snöar in sig själv. Därmed anser R3 att en god 

kultur är viktigt och det bör belysas inom företaget så alla förstår vad som gäller. 

Kulturen enligt respondenterna uppstår via regelverken som en revisor måste 

förhålla sig till. Bland annat tystnadsplikten. Regler och lagar utgör därmed 

kulturen inom revisionsyrket enligt respondenterna. Respondenterna hade delvis 

olika svar gällande vad som anses vara viktigast gällande positivitet & optimism, 

samt negativitet och skepticism. R1 lägger större vikt på att vara positiv, R2 väljer 

skepticism, R3 tar en kombination av skepticism och positivitet. Varje respondent 

fokuserar på olika delar kring revisionsyrket utifrån dessa svar men kommer till ett 

enat svar. Med andra ord anser de att det är viktigt att vara positiv för att skapa bra 

kundrelation och få information, samtidigt som man reviderar med ”särskilda ögon” 

och en viss nivå av skepticism. Negativa nyheter och svåra situationer hanteras på 

olika sätt beroende på vad det gäller. Respondenterna konstaterar att man 

konsulterar andra medarbetare ifall dåliga nyheter/svåra situationer uppstår inom 

revisionen man för tillfället arbetar med. Enligt respondenterna anser de att kulturen 

uppmuntrar ett hälsosamt beteende inom detta. Alla respondenter var eniga om att 

en struktur är viktigt på arbetsplatsen då det finns många regler och punkter att följa 

inom granskning och kontroller. Det finns vissa utrymmen för kreativitet men det 

är upp till individerna.  
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5. Analys 
Följande kapitel har som syfte att med hjälp av tidigare presenterad teori och 

litteratur diskutera samt analysera empirin vilken härstammar från intervjuerna. 

Inledningsvis kommer fokus ligga på Alvesson och Spicers (2018) fem typer av 

funktionell dumhet vilken tagits upp i den teoretiska referensramen. 

5.1 De fem kategorierna 

Analysen är uppbyggd med avstamp i tabell 1 (s.25) vilken ger konkreta exempel 

kopplade till de fem typerna av funktionell dumhet beskrivna i Alvesson och 

Spicers bok Dumhetspardoxen, 2018. Vidare är tabell 1 i detta kapitel uppbruten i 

fem nya tabeller vilka är specifika för varje område de tillhör. I de nya tabellerna 

kopplas den teoretiska referensramen samman med respondenternas uttalanden 

under intervjuerna för att tydliggöra metodiken i analysarbetet. I den vänstra 

kolumnen finns teoridelen från tabell 1. Därefter har varje respondent varsin 

kolumn. På raderna under varje respondent står det: finns kopplingar till funktionell 

dumhet, kan finnas kopplingar eller inga identifierade kopplingar beroende på om 

teorin kan återfinnas i respondenternas svar på intervjufrågorna. 

5.1.1 Ledarskap  

För att tydliggöra vilka faktorer som identifierats på revisionsbyrån och kan kopplas 

till ledarskapsgenererad dumhet har tabell 3 skapats. Tabellen visar att det inte finns 

några direkta kopplingar till funktionell dumhet på revisionsbyrån utifrån svaren 

vilka framkom i intervjuerna. Däremot kan det finnas möjliga kopplingar gällande 

att stöttande ledare hamnar i bakgrunden. 
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Respondenterna reflekterade kring hur bra ledare borde vara samt hur de såg sig 

själva som ledare eftersom alla tre har olika typer av chefspositioner. Det framkom 

en enighet i att lyhördhet och att lyssna på de under sig var viktigt för en ledare. 

Detta är alltså inte samstämmigt med att fritt tänkande och allmän frihet begränsas 

för följarna. Vidare reflekterade respondenterna att frågan borde ställas till deras 

medarbetare om de som ledare lever som de lär. Med tanke på 

organisationsstrukturen borde R2 och R3 ha något att säga om R1 men väljer att 

inte alls ta upp det under intervjuerna. Kan det då finnas kopplingar till den att 

stöttande ledare hamnar i skuggorna och syns inte bland sina anställda? Att man 

som följare inte tänker på att ledaren faktiskt utövar just det ledarskap som 

efterfrågas eller kan det rent av vara så att man inte vill stöta sig med chefen genom 

att säga något negativt då det kan ge konsekvenser för ens framtid? Oavsett den 

bakomliggande orsaken kan det finnas kopplingar till funktionell dumhet i just 

denna aspekt eftersom Alvesson och Spicer (2018) menar att följarna censurerar sig 
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själva för att inte riskera att själva hamna i blåsväder genom att kritiskt granska och 

ifrågasätta invanda mönster och strukturer. Sett till aspekten att det finns en hög 

tilltro till att ledare besitter all kunskap samt att dessa har höga föreställningar om 

sin egen förmåga (den nedersta raden i tabellen) anser respondenterna att alla är 

människor, med dess fel och brister, samt att ledarna inte besitter all kunskap. Det 

finns alltså inga kopplingar till teorin om funktionell dumhet på den punkten. 

5.1.2 Struktur 

I tabell 4 framgår det att inga av respondenternas svar i intervjuerna går att koppla 

till strukturgenererad dumhet. Förvisso finns det mycket regler och rutiner att 

förhålla sig till inom revisionsbranschen men dessa är styrda av lagar vilket den 

enskilda revisionsbyrån inte kan påverka. 

 

Enligt översta raden i tabell 4 utgörs funktionell dumhet av att det inte är viktigt om 

man följer de formella rutinerna och reglerna. I delarna av revisorernas arbete vilka 

är mer fria så som planeringen av revisionen och hur informationen som ska 

granskas tas fram säger respondenterna att kreativitet uppmuntras. Det får dock inte 
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ske på bekostnad av att förtroendet för revisorn förändras. Med andra ord finns 

utrymme för revisorer att själva tänka kritiskt och fundera över vad som är lämpligt 

att göra och vad som inte är det. Det finns inga identifierade kopplingar till 

funktionellt dumt beteende. Vidare till extrem uppdelning av arbetsuppgifter vilket 

uppmuntrar till tunnelseende (andra raden i tabell 4) berättar både R1 och R3 att 

byrån försöker involvera medarbetarna i alla delar av revisionsprocessen dels för 

att de anser det vara mer utvecklande, dels att medarbetarna växer på det sättet. 

Detta är raka motsatsen till funktionellt dumt beteende enligt Alvesson och Spicers 

(2018) teori. Sista punkten om strukturgenererad dumhet handlar om att 

kärnverksamheten åsidosätts på grund av att formella regler och rutiner tar 

överhand. I fallet med revisionsbyrån är arbetet helt styrt av lagar och regler vilket 

gör att kärnverksamheten inte kan åsidosättas.  

5.1.3 Imitation 

Om man studerar respondenternas svar utifrån ett imitationsgenererat 

dumhetsperspektiv finns det både indikationer på kopplingar till funktionell dumhet 

på vissa punkter men även raka motsatsen på andra punkter. 
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Att skapa rätt yttre bild och anpassa till allmänhetens förväntningar om hur 

organisationen ska vara är den första delen i imitationsgenererad dumhet. Alla 

respondenter är rörande överens om att allmänhetens syn och förväntningar på 

revisorer inte påverkar hur deras organisation är. Revisionsbyrån och revisorerna är 

styrda av lagar vilka varken de själva eller utomstående kan påverka om man inte 

ändrar lagen det vill säga. Därför finns inga kopplingar till den första raden i tabell 

5 om imitationsgenererad dumhet. Vidare till andra raden i tabell 5 om att göra som 

andra gör hävdar respondenterna att de i revisionen alltid kritiskt granskar vilka 

områden som är väsentliga och ska kontrolleras i stället för att göra som tidigare år 

om de tagit över revisionen från antigen annan revisor eller annan revisionsbyrå. 

Det går alltså inte identifiera några kopplingar till funktionell dumhet. Ser man 

däremot till nedersta raden i tabell 5 varför ändra något som fungerar uttalar sig 
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alla respondenterna på ett sådant sätt att kopplingar till funktionell dumhet kan 

finnas. Respondenterna konstaterar alla att de håller sig till samma dataprogram för 

att utföra revisionen i eftersom det är enklast att hålla sig till det man är van vid. 

Citerat från R1 ” man lutar sig mer åt det man är van vid eftersom det alltid är 

lättare”. Sett till hur Alvesson och Spicer (2012) beskriver hur finanskrisen 2008 

startade genom att företag blint litade på systemen och inte kritiskt funderade över 

om hur bra det egentligen var och om det fanns bättre system att arbeta efter kan 

det vara en mindre bra väg att gå. Även om det för stunden är lättast att arbeta vidare 

i samma dataprogram som man alltid använt då det uppkommer inkörningstid på 

nya dataprogram.  

5.1.4 Varumärke 

I denna kategori finns det inga kopplingar mellan respondenternas utsagor under 

intervjuerna och befintlig teori om varumärkesgenererad dumhet. Snarare raka 

motsatsen att revisionsbyrån arbetar på ett sätt som motarbetar funktionell dumhet.  
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Alla respondenterna pratar om att deras varumärke profileras genom att göra ett bra, 

kvalitativt jobb. Byrån marknadsför inte sig något nämnvärt eftersom de märkt att 

det bästa sättet för dem är att kunderna sprider sin belåtenhet med deras tjänster. 

Respondenterna berättade att de mest arbetar med mindre företag vilka vill ha en 

nära och bra relation. Dessa påståenden går varken att koppla till att det produceras 

mer än nödvändigt eftersom kunderna då blir missnöjda eftersom kostnader för dem 

ökar. Eller sett till att utlova tjusighet och status istället för substans och funktion 

om byrån lovat att leverera något de inte håller som andra raden i tabell 6 handlar 

om. ”Relational memory” och upphöjande av varumärkets ”assosiations” (den 

understa raden i tabell 6) kan inte heller identifieras i respondenternas utsagor. R3 

beskriver att revisionsbyrån sponsrar lite lokala idrottsklubbar. Syftet bakom det är 

snarare att synas och påminna potentiella nya kunder om att de existerar snarare än 

att dessa kunder ska associera att deras barn lär sig spela fotboll tack vare 

revisionsbyrån och därmed kopplar samman lukten av grillad korv och jublet när 

barnen vinner fotbollmatchen med att revisionsbyrån är framgångsrik.  

5.1.5 Kultur 

Gällande kulturgenererad dumhet framgår det i tabell 7 att det inte kunnat 

identifieras några tydliga kopplingar mellan fenomenet och beteenden på 

revisionsbyrån så som krav på optimism och positiv attityd. Alltså tvingar inte 

kulturen på arbetsplatsen revisorerna att tänka homogent och det är accepterat att 

vara negativt inställd. Den understa raden i tabell 7 vilken behandlar 

organisationsstrukturen, avsky för hierarki, ser platt gemenskap som något 

positivt, kan det finnas möjliga kopplingar till kulturgenererad funktionell dumhet 

utifrån respondenternas uttalanden under intervjuerna. 



 44 (63) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

På arbetsplatsen finns det inga krav om att positiv attityd och optimism som första 

kriteriet för kulturgenererad dumhet fastslår. Enligt respondenterna får man vara 

ledsen och nere, då stöttar de gärna varandra. Däremot är det inget som visas ut till 

kund. Då behövs en positiv attityd gentemot arbetsuppgiften eftersom det förenklar 

relationen med kunden. Respondenterna beskriver att mycket av arbetet går ut på 

att se saker med speciella ögon. Om det finns problem måste de vara 

lösningsinriktade men ändå sätta kunden i fokus för att bevara relationen vid 

rådgivning. Det finns inget i respondenternas svar under intervjuerna som pekar på 

att revisorerna enligt företagets kultur måste tänka homogent. Vad gäller andra 

raden i tabell 7 att fokus ligger i nuet och man inte drar lärdom av förflutet eller 

förminskar framtiden finns det inget som respondenterna säger som kan kopplas till 

detta. Den nedersta raden behandlar organisationsstrukturen. Enligt Alvesson och 

Spicer (2018) är en avsky för hierarki och ser en platt gemenskap som något positivt 

en koppling till funktionell dumhet av den orsaken att det är svårt att veta vem som 

bär ansvar och bestämmer. På denna punkt stämmer revisionsbyrån in på påståendet 

att en platt hierarki ses som positivt. Det framkommer flera gånger i intervjuerna 



 45 (63) 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

när respondenterna pratar om de större byråerna och hur deras vertikala hierarkier 

ser ut att respondenterna själva föredrar den platta varianten. Det finns däremot inga 

kopplingar till att det inte är tydligt vem som bestämmer utifrån respondenternas 

yttranden.  
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6. Slutsats 

Följande kapitel avser förmedla studiens slutsatser och därmed besvara dess 

frågeställning: Hur kritiska är revisorer i sitt tänkande inom revisionsbyråer? 

Uppstår funktionell dumhet inom vissa delar?  

I detta slutliga kapitel presentera studiens slutsatser, kopplingar till övriga studier, 

bidrag till samhället och praktiskt bidrag, en reflektion kring studiens begränsningar 

samt förslag till framtida forskning. Slutsatserna är bland annat att det finns få 

identifierade kopplingar till funktionell dumhet inom revisionsbranschen. 

Slutsatserna bör dock tolkas med viss försiktighet då studien är liten i sin omfattning 

och kräver fler fortsatta studier för att få en djupare inblick i fenomenet. Studiens 

samhällsbidrag är bland annat att väcka intresset för vad som kan hända om 

utbredning av funktionell dumhet inom revisionsbranschen blir stor eller för liten. 

Studiens praktiska bidrag är bland annat att ge en tankeställare för berörda parter. 

Alvesson och Spiser (2018) menar att om det finns en medvetenhet kring fenomenet 

minskar det i omfång utan att aktiva förändringar i organisationer sker. Slutligen 

ges även förslag till framtida forskning varav ett förslag är att genomföra en 

liknande fast mer omfattande studie än denna. Dels för att bekräfta den här studiens 

slutsatser dels för att få en djupare förståelse för fenomenet funktionell dumhet 

inom revisionsbranschen.  

6.1 Frågeställning och syfte 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av teorin om funktionell dumhet förstå om 

revisorer i vissa situationer agerar funktionellt dumt, det vill säga har en ovilja att 

använda kognitiva och reflexiva kapaciteter annat än på begränsade och försiktiga 

sätt. Att revisorer därmed inte tänker reflexivt eller är självkritiska. Att lyfta fram 

beteenden på en revisionsfirma som skulle kunna hänföras till fenomenet 

funktionell dumhet eftersom det enligt Alvesson och Spicer (2012) när det utförs 

storskaligt kan resultera i katastrofer som till exempel finanskrisen 2008. Dock får 

ej glömmas att funktionell dumhet är en väsentlig del för att organisationer ska 
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fungera smidigt och vara effektiva. Fenomenet minskar konflikter inom 

organisationer samt får massan att tänka homogent och nå gemensamma 

målsättningar (Alvesson & Spicer, 2012). Detta är inget dåligt fenomen så till vida 

att kännedom om effekterna utövat i för stor utsträckning finns.  

På frågan Hur kritiska är revisorer i sitt tänkande inom revisionsbyråer? är svaret 

att revisorerna, i stor utsträckning, tänker kritiskt och reflexivt. Respondenterna har 

i intervjuerna kritiskt förhållit sig till sitt eget beteende och reflekterat över vad de 

faktiskt gör under sina arbetsdagar och hur beteenden och tankar hänger samman 

på arbetsplatsen. Detta stämmer överens med den förutfattade bilden vilken kan fås 

om man ser till vad 9 kap. 3§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) innefattar. Lagen 

säger att revisorn ska genomföra räkenskapsrevision och förvaltningsrevision för 

att sedan periodiskt uttala sig om dessa. Detta är moment som ska granskas i enligt 

Revisorslag (SFS 2001:883) 19§ samt Revisionslagen (SFS 1999:1079) 5§ och 

skall upprätthålla både god revisorssed samt revisionssed. God revisions- och 

revisorssed omfattar professionell skepticism och uppmärksamhet gällande 

revisorns förhållande till uppdrag, yrkesroll, och arbetsgivare. Revisorns roll och 

arbetsuppgift kräver därmed en relativt hög grad av kritiskt tänkande. Det krävs 

alltså enligt lag att en revisor måste vara kritiskt i sitt tänkande vilket ger den 

förutfattade bilden att detta är genomgående i revisorers varande. Dessutom om 

revisorernas reflekterande studeras utifrån Festingers (1957) teori om kognitiv 

dissonans, alltså att en individs handlingar kommer i konflikt med dess 

förhållningssätt till omvärlden framgår det i intervjuerna att respondenterna inte 

uppvisar tecken på psykiska spänningar. Revisorerna uttalar sig på sätt som inger 

balans mellan deras handlingar och sättet de vill utföra handlingarna. Bland annat 

genom uttalanden att chefer är inlyssnande till följarna samt att de vill hålla en 

familjär kultur med trygghet för den enskilde revisorn inom organisationen. 

Svaret på frågan uppstår funktionell dumhet inom vissa delar av revisionsbyrån? är 

att det i huvudsak inte finns indikationer på utbredd funktionell dumhet på den 

studerade revisionsbyrån utifrån vad som framkommit under intervjuerna. 
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Indikationer pekar dock på att det kan finns vissa kopplingar till 

ledarskapsgenererad dumhet då det i intervjuerna framstår som om de stöttande 

ledarna hamnar i bakgrunden. Detta menar Alvesson och Spicer (2018) är ett tecken 

på funktionell dumhet. Samt verkar det även finnas kopplingar till kulturgenererad 

dumhet då alla respondenterna uttrycker att de föredrar en platt hierarki vilken deras 

arbetsplats har kontra de större revisionsbyråernas vertikala hierarkier. Den absolut 

starkaste indikerade kopplingen till funktionell dumhet finns i typen 

imitationsgenererad dumhet. Varför ändra ett vinnande koncept? Revisorerna 

menade på att man gärna kör på i gamla hjulspår vad gäller dataprogrammen de 

använder för att utföra revisionerna. Detta behöver inte vara något dåligt. 

Funktionell dumhet är som namnet antyder funktionellt. Varför byta programvara 

till något likvärdigt då det krävs upplärningstid, vilket kräver resurser, för en 

marginell nytta? Även här framgår det att revisorerna kritiskt reflekterar över varför 

de gör det som för stunden är enklast. Det kan dock vara svårt att avgöra huruvida 

kostnader för att ändra programvaran överstiger långtgående vinster i att byta 

dataprogram vilket även är slutsatser som Alvesson och Spicer (2018) reflekterar 

kring. Ser man detta ur ett ”relational memory” perspektiv som Konkel och Cohen 

(2009) beskriver som att hjärnan minns godtyckliga associationer mellan objekt och 

händelser. Dessa minnen inkluderar känslor relaterade till plats, ordning och 

sammanhang. I fallet med att byta dataprogram kan känslor av värdelöshet och 

okunskap uppstå när individen tvingas gå utanför sin trygghetszon. När människor 

är i sin trygghetszon känner de sig säkra och upplever att de har koll på läget 

(Konkel & Cohen, 2009). 

6.2 Koppling till övriga studier – det empiriska 
kunskapsbidraget 

Tidigare studier gällande funktionell dumhet är få. Alvesson och Spicer myntade 

uttycket funktionell dumhet 2012 i sin vetenskapliga artikel A Stupidity-based 

Theory of Organizations då de ansåg att det fanns ett kunskapsgap gällande varför 

smarta människor inte reflekterade över sina handlingar och agerade på mindre 
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smarta sätt. Med teorin om funktionell dumhet visade Alvesson och Spicer att 

utövarna följde strömmen och gjorde som andra eftersom det var den enklaste och 

mest smärtfria vägen att gå för att klättra i karriärstegen (Alvesson & Spicer, 2012). 

I denna studie har det framkommit att indikationer på funktionellt dumt beteende 

finns på revisionsbyråer. Detta i kontexten att organisationen har stöttande ledare 

som hamnar lite i skuggan, varför de hamnar där förtäljer ej intervjuerna. Studerat 

utifrån Festingers (1957) kognitiv dissonansteori vill ledarna vara stöttande och 

hoppas att följarna ser dem som det. Eftersom motsatsen inte framkommit tolkas 

det som om de också upplevs så då dessa ledare kan hamna i skuggan enligt 

Alvesson och Spicer (2018). Konkel och Cohens (2009) teori om ”relational 

memory” kan urskönjas i uttalandena om att revisorerna gillar att göra som de alltid 

gjort och finner sig bekväma med att använda befintliga dataprogram för utförandet 

av revisioner. 

Som nämnt i första kapitlet finns det enbart tre studier på kandidatnivå Fagerberg 

(2016), Kanon (2019) och Borglin (2019). Denna studie har breddat utbudet på 

studier då två av de tidigare, Fagerberg (2016) och Borglin (2019), var utförda med 

den publika sektorn som studieobjekt medan denna är inriktad på den privata 

sektorn. Fagerberg (2016) fokuserar på lydnadsmoduset på Socialstyrelsen och 

huruvida socialarbetarnas arbete ligger i linje med hur de vill utföra sina 

arbetsuppgifter, vilket det ej gör. Ser man till resultatet i denna studie verkar 

revisorerna trivas bättre i sina roller. Dock är studierna inte utförda på snarlika sätt 

varvid generaliserbara slutsatser ej kan dras. Likheter finns snarare med Borglins 

(2019) studie på högskolan Halmstad då metoden att genomföra intervjuer och tolka 

dessa är likartad denna studie. Borglin kommer fram till klarare slutsatser än 

vederbörande studie då Borglins slutsats är att det är ironisk att en institution som 

ska lära ut kritiskt tänkande ej själva efterlever det kritiska tänkandet. Vidare är 

detta den första studien med inriktning på revisorer. Om framtida studier sker 

kanske det går att dra klarare slutsatser kring hur fenomenet funktionell dumhet 

manifesterar sig även i denna bransch.  
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6.3 Studiens samhälleliga och praktiska bidrag 

I följande delkapitel presenteras det samhälleliga och praktiska bidrag som studien 

för med sig. Först presenteras studiens samhällsbidrag, som exempelvis är att väcka 

intresset för vad som kan hända om utbredning av funktionell dumhet inom 

revisionsbranschen blir för stor eller för liten. Därefter presenteras studiens 

praktiska bidrag, att ge berörda parter en tankeställare. 

6.3.1 Samhällsbidrag 

Studiens samhällsbidrag är att väcka intresset för fenomenet funktionell dumhet. 

Eftersom revisorer ofta klassas som strukturerade, noggranna och analytiska ger det 

en mer nyanserad bild om samhället ser revisorn i ett humant ljus. Revisorer är mer 

än dessa karaktärsdrag vilket även respondenterna under intervjuerna menade var 

viktigt att belysa eftersom allmänheten sällan vet vad en revisor faktiskt gör.  

Om man ser till ytterligheter och revisorer enbart agerar funktionellt dumt kommer 

kärnverksamheten åsidosättas och revisionens rättvisande bild hamna i bakgrunden 

då det enligt Alvesson och Spicer är viktigare att ge en ”fancy” bild utåt. Därmed 

skulle intressenter så som investerare och företagets ekonomiska förhållande 

gentemot banker påverkas. Andra eventuella företag som antingen avstår eller inte 

avstår att interagera med företaget på grund av felaktig revision är också en risk 

med tanke på revisorns arbetsuppgift och påverkan. Det kan dessutom skada staten 

genom att revisorer på grund av okritiskt tänkande inte utför sin plikt i enlighet med 

berörda lagar.  

Sett ur motsatt perspektiv att revisorer inte alls utövar funktionell dumhet hade 

verksamheten inte varit lönsam. Revisorerna hade i stället för att utföra sina 

arbetsuppgifter ifrågasätt minsta lilla detalj i arbetsbeskrivningen och interna 

konflikter inom organisationerna hade hägrat då gemensamma målsättningar ej 

funnits.  
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6.3.2 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag är bland annat att ge en tankeställare för berörda parter, 

revisorer och studerande framtida blivande revisorer. Alvesson och Spiser (2018) 

menar att om det finns en medvetenhet kring fenomenet minskar det i omfång utan 

att aktiva förändringar behöver ske.  

6.4 Studiens styrkor och svagheter 

Att genomföra studien har varit krävande och så här i efterhand behövt mer 

engagemang i ett tidigt stadie. Från början var tanken att genomföra intervjuer på 

tre olika revisionsbyråer och sedan jämföra resultaten för att få ett stabilare underlag 

angående hur utbredd funktionell dumhet är i branschen. Eftersom revisorerna hade 

högsäsong under våren då uppsatsen skrevs var det svårt att värva deltagare. Det 

slutade med att endast tre intervjuer genomfördes, alla på samma byrå. Detta ledde 

till att materialet blev tunt och möjligheterna att bedöma mer nyanserat minskade. 

En viktig aspekt för trovärdigheten i studien var att vi faktiskt fick möjlighet att 

genomföra intervjuerna på arbetsplatsen istället för digitalt med tanke på 

situationen med Covid-19. För att skapa en mer mångfasetterad bild av hur det 

egentligen går till på en revisionsbyrå borde fler studier göras. Framför allt baserade 

på observationer i verksamheten istället för med intervjuer. Det är inte säkert att det 

respondenterna säger överensstämmer med verkligheten. Man kan tro att saker och 

ting är på ett visst sätt men när det observeras från en oberoende part kan det te sig 

helt annorlunda. 

6.5 Förslag till fortsatta studier i ämnet 

Ett förslag för framtida forskning är att genomföra en liknande fast mer omfattande 

studie än denna. Dels för att bekräfta den här studiens slutsatser dels för att få en 

mer mångfasetterad bild men även för att få en djupare förståelse för fenomenet 

funktionell dumhet inom revisionsbranschen. Ett konkret förslag är att genomföra 

oberoende observationer ute på revisionsbyråer eftersom respondenternas tankar 

kring vad de gör inte alltid överensstämmer med vad de faktiskt gör.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

 

Frågor om ledarskap:  

Till anställda: 

-Vad tycker du är viktiga egenskaper hos en chef? 

-Hur tycker du att chefskapet skiljer sig åt mellan olika branscher om du 

tänker tillbaka till tidigare arbeten? 

 

Till ledare (om någon av de vi intervjuar har den rollen): 

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

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

 

Frågor om struktur: 

-Det finns lagar som en revisor måste förhålla sig till. Till vilken grad 

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

anpassa dig till?  

-Anser du att det finns lagar som egentligen inte har någon logik bakom 

sig och följs utan vidare kritiskt tänkande/reflektion? Isåfall vilka? 

-Skulle du påstå att hierarki inom revision märks av tydligt?  

Följdfråga: Om ja, hur då? Och på vilket sätt är det positivt eller negativt? 

-Tycker du att revisionsyrket uppmuntrar kritiskt/ifrågasättande tänkande?  

Följdfråga: På vilket sätt? (om ja/nej) 

 

Frågor om imitation: 

-Upplever du att man förlitar sig lite för mycket på vissa processer och 

modeller inom revisionsyrket som man inte reflekterar över kritiskt?  

 

-Hur upplever du att allmänhetens förväntningar gällande revisorer 

påverkar ert arbetssätt?  
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-Finns det processer inom revisionsyrket som man implementerar utan lag 

till grund för att vinna goodwill? Dvs en bra atmosfär/attityd inom 

företaget? 

 

Frågor om varumärke: 

-Arbetar ert företag med att profilera sitt varumärke och i så fall på vilket 

sätt? 

(Följdfråga) Hur viktig anser du att denna nischning är? 

-Under vår VFU fick jag intrycket att man arbetade mycket för att den 

klassiska bilden av revisorn som grå och tråkig skulle försvinna. Är mina 

upplevelser grundade i ett faktiskt beteende?  

-Finns det något val av produkter eller metod etcetera som ni väljer enbart 

på grund av varumärket, dess image och vad dem står för? Exempelvis om 

ni väljer en produkt eller metod på grund av hur det ser ut istället för själva 

innehållet. 

Frågor om kultur: 

-Hur skulle du beskriva kulturen inom revisionsbranschen? 

-Vad anses vara viktigast inom revisionsbranschen? Exempelvis att vara 

positiv och optimistisk, eller negativ och skeptisk? 

Följdfråga: Varför tror/tycker du att detta är viktigast? 

- Hur hanteras negativa nyheter samt svåra situationer? Skulle du påstå 

att kulturen uppmuntrar ett hälsosamt beteende/hantering av sådana 

nyheter/situationer? 

-Hur skulle du beskriva strukturen på arbetsplatsen? Anser du att det är 

viktigt att ens ha en struktur som folk följer? 

 


