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Göteborgs stads handlingsplan för att 
motverka tystnadskultur – remissmall 
 

Instruktion: Eventuella kommentarer skrivs i de vita rutorna. Bedömningarna kan med 
fördel innehålla konkreta förslag.  

 

Nämnd/styrelse/organisation Trafikkontoret 
 

Besvaras av alla remissinstanser 

Hur ser ni på de bakomliggande orsaker till tystnadskultur som identifierats i lägesbilden? 
Omhändertas de problem som er verksamhet primärt möter? 

 

Är handlingsplanens fokusområden relevanta utifrån problembilden? 

Fokusområde Kommentar/bedömning 

Ökad tydlighet och struktur 
Ja, handlingsplanen beskriver behov av tydligare 
styrning och uppföljning vilket framgår av 
handlingsplanens insatser.  

Ökad kompetens 
Handlingsplanen pekar på vikten av att arbetet med 
kompetenshöjande insatser sker systematiskt och 
strukturerat. 

Stärkt ledarskap och organisationskultur 
Handlingsplanen tar upp att studier visar att det finns 
ett samband mellan ett aktivt arbete med 
organisationskultur och de resultat organisationen 

De bakomliggande orsakerna till tystnadskulturen är väl beskrivna utifrån flera perspektiv vilket 
väl täcker in även Trafikkontorets utmaningar. Att implementera kunskapen om vad t ex otillåten 
påverkan innebär i organisationen och skapa en medvetenhet samt arbeta vidare med ledarskap 
och organisationskultur är exempel på hur Trafikkontoret har arbetat med att skapa medvetenhet.  

Att utifrån den kartläggning som genomförts angående bakomliggande orsaker till tystnadskultur 
och nuvarande behov för att motverka dessa har planen indelats i tre fokusområden med 
tillhörande insatser som tillsammans visar hur stadens nämnder och styrelser ska prioritera för att 
motverka tystnadskulturer 

- Ökad tydlighet och struktur 
- Ökad kompetens 
- Stärkt ledarskap och organisationskultur 

Bedömningen är att problem som trafikkontoret primärt bemöter omhändertas. 
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Fokusområde Kommentar/bedömning 
åstadkommer. Det är tydligt att framgångsrika 
utvecklingsarbeten kring organisationskultur haft fokus 
på att utveckla önskade beteenden. Staden har utifrån 
program attraktiv arbetsgivare påbörjat ett 
övergripande arbete för att stärka den gemensamma 
organisationskulturen i Göteborgs Stad. Tanken är nu 
att utbildningsinsatserna för de högre chefsleden 
utökas till fler chefer och medarbetare och samordnas 
med arbetet med ledarskap och medarbetarskap.  

 

Finns det ytterligare relevanta insatser på hela staden nivå som borde prioriteras i 
handlingsplanen för att motverka tystnadskultur? 

 

Hur ser ni på möjligheten till en strukturerad och systematisk uppföljning av 
handlingsplanens mål och insatser? Förfogar er verksamhet över relevanta indikatorer 
och nyckeltal för att följa utvecklingen i er verksamhet eller staden som helhet? 

Fokusområde Kommentar/bedömning 

Ökad tydlighet och struktur 

Möjligheterna till en strukturerad och systematisk 
uppföljning av handlingsplanens mål och insatser är 
goda. Vikten av att genomföra ett aktivt och 
strukturerat arbete mot otillåten påverkan bidrar till att 
motverka tystnadskulturer. Såväl genom introduktion, 
rekryteringsprocess, internkontroll och via det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerhetsarbetet. 
Trafikkontoret har framtagna rutiner och instruktioner 
som gör att man kan säkerställa att det finns rutiner för 
både det förebyggande arbetet, när en händelse har 
hänt samt rutiner för vad verksamhetens ska göra 
efteråt. Verksamheten förfogar över relevanta 
indikatorer och nyckeltal för att följa utvecklingen i 
verksamheten. T ex via anmälningar i system men 
även utifrån genomförda riskanalyser.  

Utöka handlingsplanen och dess insatser så att den på ett tydligare sätt omfattar hela stadens 
verksamhet. 

Utöka metodhandbokens exempel så att den omfattar hela stadens verksamhet. Idag synliggörs 
inte de stadsutvecklande förvaltningarnas risker.  

Omhändertagande av tips om oegentligheter och otillåten påverkan måste hanteras som en helhet, 
oavsett om de rapporteras via chef, IA eller visselblåsarfunktionen. 

Insats kring lokala kompetensteam borde omfatta hela staden. 
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Fokusområde Kommentar/bedömning 

Ökad kompetens 

Trafikkontoret arbetar med intern kompetensutveckling 
för att kunskapshöjande insatser för chefer och 
medarbetare minskar risken för att utsättas för det. Det 
är angeläget och finns goda möjligheter för ett fortsatt 
arbete med att säkerställa att det hos medarbetare och 
chefer finns en kunskap om vilka rutiner som finns, 
kunna kommunicera beslut men även genom att 
bedöma risker för var och hur utsatthet för 
påverkansförsök kan inträffa.  
Genom att använda utbildningsportalen underlättas 
uppföljning av genomförda utbildningar. 

Stärkt ledarskap och organisationskultur 

Trafikkontoret har ett pågående arbete med att skapa 
en bra och gemensam grund vad gäller ledarskap och 
organisationskultur med ett speciellt fokus på 
bemötandefrågor. En utmaning som kräver uthållighet 
är att skapa organisatoriska förutsättningar. Dvs att 
strukturer, krav och resurser och möjlighet att utöva ett 
närvarande ledarskap finns. Att utveckla en önskad 
gemensam organisationskultur bidrar till att chefer och 
medarbetares tillitsfullhet och trygghet i att t ex anmäla 
händelser som t ex otillåten påverkan och motverkar 
därmed riskerna för tystnadskulturer.  

 

Hur ser ni på de ekonomiska möjligheterna att arbeta i enlighet med handlingsplanens 
insatser? Vilka insatser bedömer ni inte har någon nämnvärd kostnadspåverkan eller kan 
rymmas genom omprioriteringar? Vilka insatser bedömer ni kräver resurstillskott för att 
kunna genomföras? Ange om det är frågan om engångskostnader eller permanent 
nivåhöjning? Ange ungefärliga belopp.  

Fokusområde Kommentar/bedömning 

Ökad tydlighet och struktur 

Bedömningen är att det främst handlar om att skapa 
tydlighet och struktur genom att utveckla arbetssätt. 
Bedömningen är att området inte har någon direkt 
kostnadspåverkan.  

Ökad kompetens 

Det handlar till största delen om att prioritera och 
avsätta tid för kompetenshöjande insatser i t ex 
introduktionsutbildningar och andra av staden erbjudna 
utbildningar. Det kan handla om arbetstid som riktas 
om ifrån det dagliga uppdraget och används till 
kunskapshöjande insatser. Bedömningen är att 
insatserna kan rymmas genom omprioriteringar.  

Stärkt ledarskap och organisationskultur 

Till allra största delen kommer det att handla om 
prioriteringar och rymmas inom befintlig budget att 
stärka ledarskapet och organisationskulturen. Arbetet 
är långsiktigt och det kräver prioritering och fokus. 
Utebliven arbetstid till förmån för utbildningsinsatser 
kan bidra till en kostnadsökning men kan hanteras 
inom befintlig budget.  



 

Göteborgs Stad         Göteborgs Stads trygghetsskapande och 
brottsförebyggande program – remissmall 

 4 (4) 

   
   

 

 

Övrigt (exempelvis struktur, formalia, definitioner, mm) 

 

Inom området motverka oegentligheter använder Staden många olika begrepp som behöver 
tydliggöras för att ge staden har en enad begreppsbild, tex oegentlighet, otillåten påverkan, 
korruption, hot och våld.  
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