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Återrapport på uppdrag angående 

tystnadskultur § 239  
 

Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. antecknar redogörelse om tystnadskultur utifrån uppdrag från sammanträde den 

21 september 2021, § 239.  

2. förklarar uppdraget slutfört.  

 

Sammanfattning 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet den 21 september 

2021, enligt yrkande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet med särskilt yttrande 

Feministiskt initiativ, att ge förvaltningen följande uppdrag;  

 

1. att i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram metoder som 

säkerställer att arbetsmiljöarbetet inte präglas av rädsla för repressalier.  

2. att redovisa hur ett mer tillitsbaserat ledarskap kan uppnås. 

Förvaltningen redovisar planeringen för hantering av frågan om tystnadskultur. För att få 

en långsiktig, systematisk och ändamålsenlig hantering av frågan kommer arbetet att ske 

inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtidigt finns det delar inom den 

tillitsbaserade styrningen och ledningen som direkt adresserar frågan. För att beskriva ett 

tillstånd utan en tystnadkultur används inom tilliten begreppet en kultur med psykologisk 

trygghet vilket definieras på följande sätt, “en medarbetares upplevelse av att kunna visa 

och vara sig själv utan rädsla för negativa konsekvenser för sin egen självkänsla, status 

eller karriär” (Kahn, 1990). Att denna kultur föreligger är en viktig förutsättning för att 

kunna arbeta utifrån en tillitsbaserad ledning och styrning. 

Som framgångsfaktorer för att uppnå ett mera tillitsbaserat ledarskap lyfts följande fram: 

• Att resultatet utav skapandet av organisatoriska förutsättningar för chefer blir 

ändamålsenliga. 

• Att goda exempel tas omhand och sprids inom och mellan avdelningar. 

• Att tillitsarbetet på längre sikt kopplas till och är en del i kompetensförsörjningen. 

• Att en förståelse måste finnas för att införandet av en ledning och styrning med 

tillit tar tid och kräver tålamod.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-03-01 

Diarienummer N160-1273/21 

 

Handläggare: Per-Olof Frick, Lotta Milleskog 

per-olof.frick@aldrevardomsorg.goteborg.se 
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• Ledarskap utövas av både chefer och medarbetare. Medarbetare förväntas 

använda sin potential på bästa sätt och tar ansvar för att bidra till den 

gemensamma arbetsmiljön.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett tillstånd med en tystnadskultur hindrar att medarbetares resurser tas tillvara på bästa 

sätt. Att vara rädd och att inte våga påtala fel eller föreslå förändringar kan göra att 

förändringar och utveckling försenas eller i värsta fall uteblir. I slutändan kan det få 

ekonomiska konsekvenser om en viktig resurs används med begränsningar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Ett tillstånd med en tystnadskultur påverkar i hög grad flera olika aspekter inom den 

sociala dimensionen. En tystnadskultur med rädsla, misstro och otrygghet innebär till 

exempel inte bara en dålig arbetsmiljö för den enskilde medarbetaren utan det försvårar 

också samarbete och problemlösning. En tystnadskultur innebär en förlust för den 

enskilde medarbetaren och för hela organisationen. 

Samverkan 
Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp, FSG, den 20 april 2022.  

Bilaga 
1. Yrkande från Vänsterpartiet och Miljöpartiet om tystnadskultur 2021-09-21  

2. Protokollsutdrag äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2021-09-21 § 239 
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Ärendet  
Nämnden beslutade på sammanträdet den 21 september 2021, enligt yrkande från 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet med särskilt yttrande Feministiskt initiativ, att ge 

förvaltningen i uppdrag att i samverkan med de fackliga organisationerna ta fram metoder 

som säkerställer att arbetsmiljöarbetet inte präglas av rädsla för repressalier samt att 

redovisa hur ett mer tillitsbaserat ledarskap kan uppnås. Förvaltningen återrapporterar nu 

uppdraget till nämnden genom detta tjänsteutlåtande.  

 

Beskrivning av ärendet 

I rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad?” av Anna Ekström och beställd 

av kommunstyrelsen konstateras det ” På frågan om det finns en tystnadskultur bland 

anställda i Göteborgs Stad som är kopplad till kriminella strukturer är svaret ja” (sidan 4). 

Rapporten föranledde förvaltningen att ta fram följande plan för hantering: 

• Alla chefer uppmuntrades att läsa rapporten 

• Dialog på Frukostmöte med alla chefer 

• Alla ledningsgrupper har diskuterat rapportens innehåll och egna upplevelser 

• Enkät gick till samtliga chefer om tystnadskultur, kriminella strukturer och 

otillåten påverkan, 247 svar, svarsfrekvens 76 procent, genomfördes september 

2021 

• Arbete med genomgång av rutiner igångsatt 

• Medarbetarenkäten innehåller frågor som ger en bredare bild 

• Facklig referensgrupp 

Efter enkätens genomförande beslutades det att förvaltningens arbete med 

tystnadskulturen ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samtidigt är det viktigt att 

adressera frågan i andra processer som redan är i gång, däribland inom den tillitsbaserade 

styrningen och ledningen.  

 

Arbetsmiljöarbetet  

Arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete (AFS 

2001:1) reglerar arbetsgivarens skyldighet att systematiskt arbeta för att ohälsa och 

olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Varje chef 

ansvarar för att arbeta med systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete och ska tillsammans 

med medarbetare och skyddsombud undersöka, riskbedöma, åtgärda samt följa upp sin 

verksamhet. Detta utifrån många aspekter på arbetsmiljö, bland annat styrning/ledning, 

motivation, ledarskap, medarbetarskap/inflytande samt upplevelse av hot, våld, 

kränkningar.  

Arbetsmiljöarbete är ett ständigt pågående arbete inom förvaltningen och det handlar om 

sammanhanget man som medarbetare finns och verkar i när man är på sin arbetsplats. 

Inom förvaltningen har en modell med aktiviteter inlagda i ett årshjul för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet tagits fram. När arbetsmiljöronder på enhetsnivå är genomförda görs 

sammanställning per verksamhetsområde. Sammanställningarna aggregeras sedan vidare 

till avdelningsnivå. Slutligen görs en förvaltningsövergripande sammanställning som 

redovisas till nämnden vid två tillfällen per år.  

Arbetssättet har tagits fram tillsammans med två referensgrupper, en med chefer och en 

med fackliga företrädare och införs succesivt from 2022.  
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Tystnadskultur avser ett gruppbeteende där en grupp tillägnat sig normer, föreställningar, 

vanor och antaganden som medför att personer i gruppen drar sig för att uttala sig om ett 

givet ämne. Exempel på det kan vara olika typer av missförhållanden, sexuella 

trakasserier och ekonomiska oegentligheter.  

Enligt förvaltningsforskaren Louise Bringselius finns det framför allt tre faktorer på 

organisationsnivå som kan utgöra en grogrund för att tystnadskulturer uppstår. Dessa är 

en alltför stark linjestyrning, bristande tolerans mot misstag samt varumärkestänkande 

(”Så uppstår en tystnadskultur och så kan den brytas” av Catia Hultquist, DN publicerad 

20-03-11). 

På en individnivå menar organisationspsykologen Jonas Mosskin att rädsla, oro och skam 

utgör de viktigaste faktorerna. Att det för individen oftast är säkrare att vara tyst och följa 

majoritetens uppfattning än att ta risken att säga vad man tycker. Att avvika från gruppens 

uppfattning kan få gruppen att sluta sig inför ett upplevt yttre hot och börja baktala 

avvikarna och markera avstånd (”Så uppstår en tystnadskultur och så kan den brytas” av 

Catia Hultquist, DN publicerad 20-03-11).  

Bland faktorer som motverkar tystnadskultur finns: psykisk trygghet och säkerhet, tillits- 

och samarbetskultur, öppenhet för lärande och nya impulser, inbjudan till kritik samt 

rapportering av problem i förebyggande syfte.  

Den årliga systematiken i arbetsmiljöarbetet bygger på nedan illustrerade årshjul med 

aktiviteter inom undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Handlingsplaner tas fram 

på arbetsplatserna och åtgärder genomförs.  

 

I medarbetarenkäten, som är ett underlag för den undersökande delen i det systematiska 

arbetsmiljöarbete, finns i dag frågor som kan kopplas till begreppet tystnadskultur och 

dess effekter. Det kan vara allt från ledarskap, motivation och inflytande till upplevelse av 

trakasserier och kränkningar.  

I medarbetar- och chefsenkäten finns möjlighet för förvaltningar att lägga till egna frågor. 

I enkäten 2022 kommer förvaltningen att ställa specifika frågor om just tystnadskulturen. 

Dessa frågor kommer att ställas kontinuerligt i enkäterna för att följa utvecklingen över 

åren.  

Andra exempel på metoder som förvaltningen arbetar med i dag, i antingen 

förebyggande, undersökande eller åtgärdande syfte, är Göteborgs Stads 

visselblåsarfunktion, utredningar vid anmälan om kränkande särbehandling, arbetsskade- 

och tillbudsanmälningar, kvalitetssäkrade rekryteringsprocesser samt tillitsbaserad 

ledning och styrning. 

 

En ledning och styrning med tillit 

Uppdraget till förvaltningen är att redovisa hur ett mer tillitsbaserat ledarskap kan uppnås. 

För att sätta ett sådant ledarskap i sitt sammanhang görs en inledande redogörelse för ett 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuella_trakasserier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuella_trakasserier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Louise_Bringselius
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framtaget ramverk som bygger på tillitdelegationens betänkande samt hur förvaltningen 

har arbetat med tillit under år 2021. I regeringsförklaringen kan följande utläsas: 

”Styrningen ska ta till vara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och 

företag. Det är utgångspunkten i regeringens tillitsreform” (Regeringsförklaringen 

september 2016). 

I Tillitsdelegationens betänkande (Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad 

styrning och ledning av välfärdssektorn SOU 2018:47) definieras tillitsbaserad styrning 

som styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens 

behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att: 

• stimulera samverkan och helhetsperspektiv, 

• bygga tillitsfulla relationer, samt 

• säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 

 

Ett ramverk, förvaltningens grund för tillitsarbetet 

Ett ramverk har tagits fram inom förvaltningen bestående av sju principer och tre 

områden som tillsammans utgör grunden för arbetet med tillit. För att kunna analysera 

insatser och deras koppling till idén om tillitsbaserad styrning och ledning, men också för 

att vägleda vid planering av insatser i denna riktning har Tillitsdelegationen identifierat 

sju vägledande principer. Sex av principerna ryms inom de tre områdena kultur och 

ledarskap, styrning och organisering. Genom tillämpning av de sex principerna skapas 

förutsättningar för att den sjunde ska gälla i organisationen ”Tillit Att som utgångspunkt 

helst välja att lita på motparten i stället för att misstro den. Gäller framför allt i 

nedåtriktade relationer i hierarkin.” 

Tillitsbaserad styrning och ledning kan illustreras som ett samspel mellan de tre 

områdena kultur och ledarskap, styrning och organisation. Områdena påverkar varandra 

och man behöver arbeta med samtliga dessa tre delar och tillse att de ”går i takt” samt 

stöttar varandra för att få till stånd en tillitsbaserad verksamhet. Det betyder också att den 

högsta nivån måste vara engagerad och vilja få till stånd förändringen, för utan en 

anpassad styrning kan man bara nå till en viss nivå, även om man arbetar aktivt med 

kultur och organisation. 

I bilden nedan sammanfattas förvaltningens ramverk för en tillitsbaserad ledning och 

styrning. De sex principerna med nyckelord har sorterats in under de tre områdena. 

Individens fokus och öppenhet är särskilt kopplat till kultur/ledarskap. Delegering och 

stöd är särskilt kopplat till styrning. Samverkan och kunskap är särskilt kopplat till 

organisering. Det finns dock en betydande överlappning och principerna bör genomsyra 

alla delar av styrning och ledning. Ramverket tar sin utgångspunkt i mötet mellan 

medarbetaren och dem verksamheterna är till för. För att stödja mötet beaktas principerna 

vid beslut och aktiviteter inom de tre områdena.  
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I det praktiska arbetet kan principerna och nyckelorden användas som ram. Om ett 

boende till exempel vill förbättra den för trivseln viktiga måltidssituationen kan principen 

brukarens fokus och nyckelordet dialog användas. Genom dialogen framkommer vad 

som är viktigt för brukaren vid måltidsituationen och detta ligger till grund för 

utvecklingsarbetet. Samtidigt måste det finnas en struktur för att ta reda på brukarens 

fokus och göra det känt för alla involverade medarbetare, till exempel via 

genomförandeplanen. 

Speciellt principen öppenhet och dess förklaring, en kultur med psykologisk trygghet, är 

intressant i sammanhanget av tystnadskultur.  En definition av psykologisk trygghet är 

“en medarbetares upplevelse av att kunna visa och vara sig själv utan rädsla för negativa 

konsekvenser för sin egen självkänsla, status eller karriär” (Kahn, 1990). Principen 

öppenhet och dess förtydligande innebär alltså en direkt adressering till tystandskulturen 

inom ramen för tillitsarbetet. 

I huvudbetänkandet av Tillitsdelegationen ”Med tillit växer handlingsutrymmet – 

tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn” ges bland annat rekommendationer 

inom området kultur och ledarskap. I inledningen till rekommendationen skriver 

Tillitsdelegationen följande: 

”Tillit är inte bara en fråga om styrning. Det är lika mycket en fråga om ledarskap, kultur 

och värdegrund. Ett ledarskap som främjar tillitsbaserad styrning och ledning bör i första 

hand utgå ifrån verksamhetens syfte och medborgarnas behov. Det behöver kunna 

situations anpassas utifrån de förutsättningar som enskilda medarbetare och arbetsgrupper 

har. Tonen för ledarskapet sätts uppifrån. Tillitsdelegationen menar att ledarskapet bör 

utformas så att det stärker de principer som den tillitsbaserade styrningen kännetecknas 

av. Chefer finns på olika nivåer: politisk ledning och högsta tjänstemannaledning, högre 

chefer och verksamhetsnära chefer som till exempel rektorer eller klinikchefer. Samtliga 

dessa grupper har ett ansvar för att sätta tonen i sina respektive organisationer, 

verksamheter, avdelningar etc. Om cheferna visar sig tillitsfulla och beter sig 

tillitsvärdigt, ökar också sannolikheten för att medarbetarna är, och agerar, på samma sätt. 
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Ledarskap behöver utövas av fler än chefen. Därför menar vi att det krävs ett utvecklat 

medledarskap. Medarbetare är medskapare i verksamheten med förväntningar och krav på 

sig men också möjligheter att bidra till den. Medarbetare förväntas använda sin potential 

på bästa sätt. De förväntas också ta ansvar för att bidra till den gemensamma 

arbetsmiljön. Medledarskapet blir ett sätt att dra nytta av en större del av den kognitiva 

kapaciteten i organisationen. När detaljstyrningen minskar och professionerna ges ökat 

handlingsutrymme, blir de värderingar och den kultur som präglar organisationer, 

verksamheter, avdelningar etc. viktigare än vad den var tidigare. Då är det avgörande att 

ett värderingsstyrt ledarskap är på plats.” (sid 322-323) 

 

Förvaltningens arbete med tillit  

Vid förvaltningens planering för tillit har ramens tre områden och dess interaktioner 

används.  

 

 

 

 

 

Våren 2021 

 

 

Vid arbetet med nämndens budget och verksamhetsplan har målstrukturen utformats för 

att bättre passa en ledning och styrning med tillit. Antalet mål har hållits nere och 

sortering i områden har skett för att förtydliga och underlätta kommunikationen. 

Dessutom har avdelningarna kunnat påverka och välja de mål som haft störst bäring på 

verksamheten. Tilläggas bör att det som avslutning skett en översyn för att säkerställa att 

det funnits förutsättningar för ett omhändertagande totalt sett inom förvaltningen. 

Under februari till april 2021 hölls föreläsningar för förvaltningens samtliga chefer och 

olika grupper inom stödfunktioner. Inriktning var tillitsbaserad ledning och styrning samt 

presentation och kunskap om förvaltningens ramverk. 

Hösten 2021 

Inriktning hösten 2021 var området kultur och ledarskap. Två föreläsningar inom ramen 

för förvaltningens ledarforum hölls för chefer. Inbjuden föreläsare var vid båda tillfällena 

Louise Bringselius, forskningsledare för Tillitsdelegationen. Första föreläsningen 

”Tillitsbaserat ledarskap från pinnräknande till samskapande” var övergripande och det 

andra tillfället mer praktiskt inriktad och baserad på boken ”Tillitsbaserat ledarskap”. 

Boken är inköpt och utdelad till samtliga chefer.  

Dessutom har det under hela 2021 pågått ett omfattande arbete inom förvaltningen med 

områdena organisering/struktur och styrning för att skapa goda organisatoriska 

förutsättningar. Detta för att förvaltningens chefer ska kunna utöva ett tillitsbaserat 

ledarskap. Rent konkret inbegriper arbetet frågeställningar om hur förvaltningens stöd 

bäst kan utformas för att stötta verksamheten och de möten som sker där. Arbetet har 

påbörjats och kommer att fortsätta under våren 2022.  

Kultur & 

ledarskap 

Organisering 

Struktur 

Styrning 
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Det har inte funnits en gemensam mall för hur införandet ska ske på respektive avdelning, 

detta är en medveten strategi då avdelningarnas förutsättningar skiljer sig mycket åt. 

Varje avdelning planerar själva sitt införande men ramverket, inledande föreläsningen 

och ledarforum är gemensamma. Dessutom saknades det kunskap för hur det skulle 

kunna se ut för respektive avdelning. Detta då organisationen var ny, den tillitsbaserade 

styrningen och ledningen var nytt och covid-19 pandemin krävde resurser. Att detaljstyra 

avdelningarnas införande skulle också vara tvärtemot tillitens idé om en långt gången 

delegering.   

 

Hur kan förvaltningen uppnå ett mera tillitsbaserat ledarskap? 

I Bringselius bok Tillitsbaserat ledarskap identifieras tre huvudroller i det tillitsbaserade 

ledarskapet:  

• Coach, för att skapa relationella förutsättningar   

• Kompass, för att tydliggöra uppdraget 

• Vägröjare, för att skapa strukturella förutsättningar 

 

Vid Bringselius föreläsning i oktober 2021 ställdes, efter en kortare förklaring av de tre 

delarna, följande frågor till förvaltningens chefer: 

Vilken av de tre rollerna lägger du mest fokus på just nu?  

 27% svarade Kompass, 32% svarade Coach och 41% svarade Vägröjare 

Vid slutet av halvdagen ställdes följande fråga: 

Utifrån modellen och din egen situation, vilken roll du vilja lägga mer tid på?  

 26% svarade Kompass, 70% svarade Coach och 5% svarade Vägröjare 

För att få en uppfattning om strömningarna mellan de två frågorna och de två 

tidpunkterna ställdes också, som avslutning, frågan: 

Skiljer sig detta från det fokus du angav tidigare vid incheckningen? 

 24% svarade nej och 76% svarade ja 

Svaren visar en önskan av att ägna mer tid till relationella förutsättningar och coachande. 

Coachande som enligt ramverket präglas av dialog, närvarande ledaskap, reflektion, 

erfarenhetsutbyte, lärande och som för den enskilde medarbetaren skapar ett 

medledarskap, en psykologisk trygghet samt en god arbetsmiljö. Framgångsfaktorer för 

att uppnå ett mera tillitsbaserat ledarskap och svaret på frågan i uppdraget: 

• Att resultatet utav skapandet av organisatoriska förutsättningar för chefer blir 

ändamålsenliga. 

• Att goda exempel tas omhand och sprids inom och mellan avdelningar. 

• Att tillitsarbetet på längre sikt kopplas till och är en del i kompetensförsörjningen. 

• Att en förståelse måste finnas för att införandet av en ledning och styrning med 

tillit tar tid och kräver tålamod. 

• Ledarskap utövas av både chefer och medarbetare. Medarbetare förväntas 

använda sin potential på bästa sätt och tar ansvar för att bidra till den 

gemensamma arbetsmiljön.  
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Förvaltningens bedömning 
Utifrån det beskrivna sättet att arbeta med frågan från i huvudsak två håll, dels inom 

ordinarie arbetsmiljöarbetet och dels inom tillit, är förvaltnings bedömning att det går att 

motverka en tystnadskultur och i stället bygga en kultur baserad på öppenhet. 

 

 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 

Per-Olof Frick 

Förvaltningscontroller 

 

Lotta Milleskog 

Avdelningschef HR 

Babbs Edberg 

Förvaltningsdirektör 

 


