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Inledning och sammanfattning 

Först ett stort tack till alla de som har bidragit med sina berättelser så att 

jag har kunnat skriva denna rapport. Ni har visat mod och är en förebild 

för oss alla. Vill vi ha en förändring till stånd måste vi kanske vara villiga 

att riskera något. Jag tror faktiskt att rädslan för repressalier ofta är större 

än vad risken egentligen är. Ändå är oron för repressalier tillräcklig för 

att ta frågan om tystnadskultur på allvar. Jag vill även tacka de som varit 

i kontakt med mig men sedan valt att inte delta. Ni har era skäl som jag 

respekterar. Innehållet i rapporten är jag ensam ansvarig för och väljer 

därför att skriva rapporten i jag-form. För att så långt som möjligt kunna 

garantera anonymitet har jag inte återgivit berättelserna var för sig, utan 

har utifrån vittnesmålen gjort sammanfattningar och försökt dra 

slutsatser. Jag hoppas innerligen att ni som lämnat era historier känner 

igen er i min rapport och att ni känner att det som ni modigt gjort, har 

haft betydelse.  

 

Ett extra tack till Per Sandén som tålmodigt har lyssnat på och 

problematiserat mina resonemang kring rapporten och som gett mig 

ovärderlig hjälp att få till de teoretiska avsnitten. 

Kort sammanfattning av resultatet utifrån uppdragets syfte 

Jag konstaterar att det, utifrån i den här rapporten beskrivna definitioner 

av tystnadskultur, förekommit och förekommer fall av tystnadskultur i 

Karlskoga kommun. I vilken omfattning som det finns tystnadskultur är 

utifrån det inkomna materialet svårt att säkert fastslå. Det går inte heller 

att göra jämförelser med andra kommuner eller organisationer. 

Svårigheterna ingår egentligen i själva begreppet, att höra och beskriva 

en tystnad är svårt. Jag och den fackliga arbetsgruppen har ändå fått in 

knappt 40 berättelser om tystnadskultur. Det är ett litet underlag för att 

dra allt för säkra slutsatser, men jag tycker ändå att man kan vara nöjd 

med antal personer som hörde av sig till mig och arbetsgruppen. Det som 

oroar mig mer är de personer som först hörde av sig, för att sedan hoppa 

av innan samtal kom till stånd. Vad hade de personerna att säga? 

 

Berättelserna har jag för tydlighetens skull delat upp i olika kategorier av 

tystnadskultur. Min förhoppning är att det ska kunna vara till hjälp om 

kommunen väljer att gå vidare med rapporten. Jag har delat in 

berättelserna i kategorierna: Personalärende, Ny organisationskultur, 

Delaktighet, Chefskap och förutsättningar samt politikernas roll. Dessa 

kategorier av tystnadskultur finns mest inom det som jag kallar den 

interna tystnadskulturen. Med det menar jag det som mer sker inom vår 

egen organisation och inte det som gäller meddelar- och yttrandefrihet, 

extern tystnadskultur. 

 

Eftersom jag under processens gång har märkt att det inte finns så 

mycket samlat om just tystnadskultur beslöt jag mig för att skriva ett 

teoretiskt avsnitt. Osäkerheten om omfattningen av tystnadskultur och 

otydligheten i själva begreppet tystnadskultur har inneburit att rapporten 

formats i en löpande process mellan berättelserna och det jag har läst in.  
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Jag presenterar också en lista med olika åtgärdsförslag. De flesta faller in 

inom ramen för det förebyggande arbetet och syftar till att stärka vår 

organisationskultur i riktning mot mer öppenhet och delaktighet. 

Bakgrund 

Under 2021 har det under några tillfällen lyfts ifrån de fackliga 

organisationerna att det förekommer en tystnadskultur inom Karlskoga 

kommun. Efter diskussioner i samverkansgrupper har sedan 

arbetsgivaren försökt att få fram var och hur det förekommer en 

tystnadskultur. Det har varit svårt att få fram mer konkret information 

som arbetsgivaren kan gå vidare på. Parterna är eniga om vikten av att 

arbeta emot en tystnadskultur, så att när nya uppgifter kom fram under 

december 2021 beslöt kommundirektören att ge mig i uppdrag att försöka 

få fram mer kunskap1. Uppdraget ska ske i samverkan och i delaktighet 

med medarbetare, chefer och fackliga organisationer. 

Syfte 

Syftet med uppdraget är att ta fram en aktuell lägesbild över förekomsten 

av och/eller känslan av en tystnadskultur inom Karlskoga kommun. 

Utifrån lägesbilden kan också förslag om fortsatt arbete presenteras. 

Organisation och tidsplan 

Uppdraget har genomförts av uppdragsledare Jan Strid. Till min hjälp har 

jag haft en arbetsgrupp bestående av representanter från fackliga 

organisationer. Uppdraget startade den 26 januari och slutrapport ska 

vara till klar den 20 april, då den presenteras för central samverkansgrupp 

(CSG). 

Metod och aktiviteter 

Huvudmetoden för att få fram underlag till rapporten har varit samtal och 

intervjuer med enskilda och grupper. Svårigheten att fånga en 

tystnadskultur är just det att den får folk att inte vilja berätta sina 

historier. Min strategi för att överkomma detta hinder har varit att försöka 

öppna upp för medarbetare att på olika sätt komma med sina berättelser 

om när man anser sig bli tystad. Berättelser har kunnat lämnas anonymt 

till mig eller till respektive fackliga organisation. Uppgiftslämnare 

garanterades anonymitet och i rapporten är inte enstaka händelser 

presenterade för att undvika att man kan lista ut vilken organisation som 

beskrivs. 

 

Jag och de fackliga organisationerna i CSG bildade en arbetsgrupp med 

deltagare från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, Vision, 

SSR och DIK. Efter ett första möte i början på februari fick alla deltagare 

i uppgift att uppmana personer att delge sina erfarenheter som sedan 

samlades upp av mig under arbetsgruppsmötena. 

 

  

 
1 Se bilaga 3 
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Information om uppdraget samt kontaktuppgifter till mig och fackliga 

kontaktpersoner presenterades på intranät2. Fackliga organisationer och 

samtliga förvaltningschefer har uppmanats att sprida information och 

visa sitt stöd för uppdraget. 

Antal personer som lämnat enskilda uppgifter till mig: 18 

Arbetsgruppsmöte: 3 

Gruppsamtal:5 

Anmälts från fackliga3: 12 

38 kontakttillfällen, ett 60-tal individer 

 

Eftersom jag vet att det alltid kommer att finnas ett mörkertal, 

kompletterade jag samtalen med litteratursök. Detta främst i syfte att 

skapa ett kunskapsunderlag som kan vara till gagn för kommunens 

fortsatta arbete. Jag har inte hittat så mycket utgivit kring tystnadskultur 

utan det  var mest artiklar i tidskrifter och debattinlägg. Under 

arbetsprocessen kom jag fram till att tystnadskultur är mer en konsekvens 

av rådande organisationskultur än en fristående kultur. Det fick mig att 

även leta bland litteratur inom organisationskultur. 

 

Efter litteratursök har jag valt att koncentrera mitt underlag på följande 

litteratur: -Inom området hur man lär in en tystnadskultur har jag främst 

använt mig av Holtes forskningsrapport ”Hysj” (Holte, 2009). Jag tycker 

den kan vara ett gott metodstöd för oss hur en tystnadskultur lärs in. 

-Inom organisationskultur har jag som huvudbok valt Mats Alvessons 

”Organisationskultur och ledning” (Alvesson M. , Organisationskultur 

och ledning, 2015). Jag gör urvalet av litteratur inom organisationskultur 

utifrån Alvessons akademiska ställning som professor på Lunds 

universitet. För övrigt underlag hänvisar jag till referenserna. 

Teoriavsnitt Tystnadskultur 

Inledning 

Mitt uppdrag har handlat om att utröna om det finns en tystnadskultur 

inom Karlskoga kommun och om det finns en sådan i vilken omfattning. 

När jag tittade närmare på tystnadskulturbegreppet så stod det klart att 

det på många sätt är svårfångat. Det finns till exempel ingen enhetlig och 

tydlig teoribildning kring begreppet. Tystnadskultur är dessutom mycket 

svårt att fånga rent empiriskt. Låt oss säga att det finns en tystnadskultur, 

då är det rimligt att anta att det inte finns någon som vill prata om den. Är 

det däremot så att det inte finns en tystnadskultur så borde det logiskt 

vara så att det då inte finns någon som kan prata om den. Jag har kommit 

fram till att mycket om tystnadskultur kommer att handla om antaganden 

och föreställningar om något som både finns och inte finns. 

  

  

 
2 Se bilaga 2 
3 Enstaka personer kan återfinnas både i gruppen enskilda samtal samt i gruppen 

anmälts från fackliga. 

 



   6 (30) 

   2022-04-20 
 

För att försöka förstå tystnadskultur behöver vi använda oss av teorier 

från flera vetenskapliga discipliner. Vi behöver teoretiska utgångspunkter 

som går att härleda till såväl begreppet tystnad som till begreppet kultur. 

När vi pratar om tystnadskultur handlar det till exempel om psykologiska 

teorier, socialpsykologiska teorier, sociologiska teorier, 

organisationsteorier, kulturteorier, förändringsteorier bland några. 

 

Varför är det då så viktigt att kunna luta sig mot någon form av teori? 

Eftersom tystnadskultur inte entydigt kan förklaras är det svårt att veta 

vad man letar efter, om man ska uttala sig om det finns en tystnadskultur 

eller inte. Har man ingen teoretisk grund att utgå från blir konsekvensen 

att det sätt som man mäter tystnadskultur också definierar 

tystnadskulturen. Alltså mätinstrumentet i sig styr vad vi menar med 

tystnadskultur. En teoretisk referensram har den fördelen att den ger oss 

tankar och idéer om vad det är man ska söka efter. 

 

För att illustrera med ett praktiskt exempel. Vi skulle genom deltagande 

observation kunna delta på APT inom ett antal verksamheter och mäta 

hur många som säger något och hur många som är tysta. Når till exempel 

andelen tysta under APT upp till en viss nivå, låt säga 75 procent, så 

skulle vi kunna säga att det råder en tystnadskultur. Vi skulle kunna 

förklara detta med psykologiska teorier om att de som är tysta har en 

speciell personlighet som gör att de är tysta, alltså en förklaringsmodell 

som utgår från personliga psykologiska egenskaper. Men vi skulle också 

kunna förklara tysta medarbetare med att de är utsatta för någon slags 

påtryckning. Någon i arbetsgruppen uttrycker synpunkter som chefen 

ogillar och som en konsekvens blir medarbetaren sanktionerad på något 

sätt. För att teoretiskt förklara den senare händelsen kan vi i stället utgå 

från maktteorier som finns inom sociologin. Det framstår som 

mätinstrument i kombination med tolkningar bestämmer vad som kan 

vara tystnadskultur. På så sätt skulle man kunna säga att tystnadskultur 

kan råda samtidigt som den inte råder. Tystnadskulturen behöver alltså 

avtäckas och bli synlig och för att göra det behöver vi ha en idé om vad 

det är vi söker efter. 

 

Det ryms inte inom ramen för mitt uppdrag att göra en heltäckande 

genomgång av vad som kan förklara tystnadskultur. Inom ramen för 

arbetet har många teoretiska aspekter och utgångspunkter diskuterats. 

Parallellt med det har samtal och intervjuer genomförts med personer 

som upplevt tystnadskultur. På så sätt har det under tiden för uppdraget 

växt fram ett antal utgångspunkter som i sammanhanget varit fruktbara 

att hålla som referensram. Min ambition med att föra in ett teoretiskt 

resonemang om tystnadskultur är att försöka undvika individuella och 

personliga förklaringar till varför tystnadskultur kan råda. 

 

Jag inleder rapporten med att redogöra för några teoretiska 

utgångspunkter som jag anser kan vara fruktbara. De mynnar ut i några 

förslag på definition av tystnadskultur som jag hoppas kan vara 

användbar om kommunen väljer att gå vidare med arbetet. 
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Organisationskultur 

Jag kommer i det här avsnittet att argumentera för att tystnadskultur 

behöver knytas till en organisations organisationskultur. När jag skriver 

om kultur menar jag i första hand det som kan kopplas till det 

samhällsvetenskapliga kulturbegreppet, som något förenklat handlar om 

överenskommelser mellan människor, grupper av människor, 

organisationer och liknande om vissa normer, värderingar och 

handlingar.  

  

Jag tar utgångspunkt hos Mats Alvesson (Alvesson M. , 2015) 

beskrivning av organisationskultur. Jag förstår Alvesson som att 

organisationskulturen är det som kommer uttryck i olika möten 

individuellt och i grupper genom normer, ritualer, myter, värderingar och 

antaganden. Dessa antaganden ger oss möjligheten att tolka och förstå 

innebörden i det som sker i organisationen. Det är inte den individuella 

föreställningen och uppfattningen av kulturen som blir den viktiga, utan 

den gemensamma föreställningen om vår kultur och hur vi som grupp 

tolkar innebörden. Alvesson skriver ”Kulturen finns inte i första hand 

”inuti” människors huvuden, utan någonstans ”mellan” huvudena på en 

grupp människor där innebörder och symboler uttrycks öppet, t ex i 

arbetsgrupper och i styrelsesammanträden, men också i materiella 

objekt.” (Alvesson M. , Organisationskultur och ledning, 2015)  

 

Alvesson förklarar begreppet innebörd med hur en företeelse tolkas och 

ges mening. Innebörden har en alltså subjektiv dimension som gör 

företeelsen relevant och meningsfullt. Hur en företeelse tolkas är dock 

beroende av den organisationskultur man befinner sig i. Det vill säga om 

det inom en organisation finns normer och värderingar som till exempel 

säger att det är legitimt att kränka varandra, så kommer kränkande 

företeelser så småningom inte att tolkas som kränkande, utan som en del 

av en organisationskultur som säger att det är så här vi handlar och 

agerar. Skulle någon trots allt reagera på kränkningar så kan 

organisationen svara med sanktioner på olika sätt, vilket förstärker 

rådande organisationskultur. På så sätt normaliseras handlingar och 

beteenden inom en organisation och har handlingar och beteenden 

normaliserats så blir de mindre synliga inom kulturen.  

Organisationskultur och tystnadskultur 

Den rådande kulturen inom en organisation kan å ena sidan hindra eller 

bromsa uppkomsten av en tystnadskultur. Å andra sidan kan den 

underlätta eller bidra till framväxten av en tystnadskultur. Genom att 

närmare se på begreppet organisationskultur och koppla det till 

tystnadskultur så öppnar det upp för flera infallsvinklar och perspektiv.  

 

När vi går till arbetet kliver vi in i ett visst sammanhang, som till 

exempel att leva i en viss organisationskultur. Även om den rådande 

kulturen kan vara svår att se för de som är bärare av den, bör vi vara 

medvetna om att alla som verkar i organisationen också påverkar dess 

kultur.  
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Organisationspsykologen Jonas Mosskin uttrycker ett liknande 

resonemang om tystnadskultur i en artikel i DN. ”Tystnadskulturen finns 

inom oss alla. På kort sikt väljer vi det säkra före det osäkra. Det är 

nästan alltid säkrare att hålla käften eller följa majoritetens åsikt.” 

(Hultquist, 2020). 

 

Det här stärker min bild av att alla i en organisation i förlängningen har 

ett personligt ansvar att motverka tystnadskultur, eftersom vi aktivt eller 

passivt bidrar till att tystnadskulturen förstärks eller försvagas. Givet är 

att ledningen utifrån deras formella makt har ett större ansvar och att 

organisationskulturen mer påverkas av hur chefer handlar än vad de 

säger. För att ta ett exempel kan man från ledningen i en organisation få 

höra att här ”har vi högt i tak” och alla ”röster är lika mycket värda”. 

Men medarbetare har lärt sig att chefer bara önskar synpunkter som går i 

linje med vad cheferna själva tänker. Det medför en organisationskultur 

som för medarbetare säger att cheferna säger en sak, men handlar på ett 

annat sätt. På så sätt kan en tystnadskultur växa fram inom ramen för en 

organisationskultur. 

Formell och informell organisationskultur 

Här kan man se att det finns en skillnad mellan en formell och en 

informell sida av organisationen. Den formella sidan består av vad en 

organisation visar utåt om sig själv. Hur den vill att andra ska förstå den 

eller se på den. Den formella organisationen kännetecknas av normer och 

värderingar som är explicita, på sätt att de är uttalade i policys, värdeord, 

visioner och mål. En sådan policy kan handla om öppenhet och 

transparens och alla medarbetares möjlighet att framföra åsikter om 

organisationen både internt och externt. Men i en organisation finns det 

samtidigt normer och värderingar som är informella. Den informella 

sidan av organisationen visar sig i organisationens handlingar, hur den 

faktisk agerar och fungerar. Det är alltså genom handlingarna som den 

verkliga kulturen visar sig. En kultur blir vad som visas i handlingar på 

olika nivåer i organisationen. Det är genom de många handlingarna som 

ett kulturellt mönster uppstår. 

 

Finns det en samstämmighet mellan formella och informella normer och 

värderingar talar vi om att det finns en kulturkongruens. De informella 

normerna och värderingar skiljer sig inte nämnvärt från de som är 

formella. Det hör mer till vanligheten än ovanligheten att det inom 

organisationer är ett glapp mellan dess formella och informella uttryck. 

Är glappet för stort skapas ett misstroende mellan ledning och 

verksamhet. Det här något som diskuteras inom ramen för institutionell 

teori (Zetterquist-Eriksson, 2016).  

 

Enligt Holte uppstår tystnadskultur i glappet mellan en organisations 

explicita intention och dess realitet (Holte, 2009). Holtes begrepp 

intention och realitet motsvarar till stora delar det som ovan nämnts som 

formell och informell organisation. Med realitet avses här det som 

faktiskt sker i organisationen, medan intention står för det ledningen vill 

att en organisation ska vara.  
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Om en medarbetare till exempel går till pressen för att påtala 

missförhållanden i organisationen så blir organisationens reaktion 

intressant. Är det så att organisationen låter både medarbetaren och andra 

förstå att medarbetaren har gjort fel som gått till pressen, så visar man 

från organisationens ledning att det där var inte ok. På så sätt kan man 

påstå att det på ett strukturellt plan kan växa fram en tystnadskultur. Man 

säger en sak men agerar i praktiken på ett annat sätt. Det som står på spel 

för organisationens ledning är dess varumärke och hur andra ska uppfatta 

organisationen. 

 

Just varumärkestemat och varumärkesbyggande kopplat till 

tystnadskultur har intresserat forskare. Bringselius belyser detta i en 

artikel (Bringselius, 2019) där hon visar på hur en modern trend kan 

skapa ett sådant glapp i organisationen som kan bidra till att en 

tystnadskultur skapas. ”… detta delvis är en konsekvens av en bredare 

trend där varumärkesbyggande och personliga nätverk blir viktigare än 

kompetens, objektivitet och saklighet.” 

 

I ett arbetsliv där både organisation och individ präglas av att bygga upp 

varumärket för att ses som framgångsrik, blir lätt en överdriven 

positivism rådande. Varumärkesarbete innebär ofta att man flyttar 

uppmärksamheten från verkligheten till det som kommuniceras om 

verksamheten. Detta kan alltså stärka en tystnadskultur om kritik mot den 

positiva framgångsjargongen kan uppfattas som obekväm och i 

förlängningen solkar ned varumärket.  

En mångbottnad organisation 

En organisation eller verksamhet är mångbottnad och bär på många delar 

och intressen. Det är särskilt påtagligt i organisationer och verksamheter 

som är offentliga. Dessa organisationer och verksamheter är inte sällan 

lagstyrda, det kan finnas styrmodeller, organisationen består av många 

olika professioner och så vidare. Med så många olika intressen skapas en 

dynamik i organisation och verksamhet, som omfattar många intressen 

och perspektiv. Den som befinner sig i organisationen ser på ett självklart 

sätt organisationen utifrån sitt perspektiv och sina intressen. Ju mer olika 

verksamheternas inriktning är desto större sannolikhet till olikhet. Den 

slutsats man kan dra av den här förda diskussionen är att det med stor 

sannolikhet inte finns en organisationskultur eller en tystnadskultur i en 

organisation, utan flera. Det innebär också att tystnadskultur inte enbart 

är ett strukturellt fenomen utan i allra högsta grad en interaktiv och 

personligt präglat företeelse. 

 

Det leder fram till att vi kan prata om tystnadskultur utifrån två 

dimensioner. Det kan finnas en strukturell tystnadskultur som handlar om 

organisationens övergripande normer och värden. Det kan också finnas 

en arbetsplatsrelaterad tystnadskultur som handlar om tystnadskulturer 

som uppstår på arbetsplatser och i enskilda verksamheter. 
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Tystnadskultur en fråga om makt? 

Maktaspekten är mest relaterade till den arbetsplatsrelaterade 

tystnadskulturen. Det kan troligen inte uppstå en tystnadskultur utan 

makt. Det är där som den tydligast kommer till uttryck. Man behöver 

inledningsvis ställa sig frågan varför blir och är någon tyst? Vid 

tystnadskultur utgår man från att tystnaden inte är ensidigt önskad. Det är 

någon som har en vinst, en fördel eller liknande av att någon annan är 

tyst. Denne någon annan vill inte vara tyst, men har förstått att om denne 

inte är det kommer makt att utövas i form av sanktioner. Det här fungerar 

bara om den som önskar tystnad har makt och den andre står i 

beroendeställning så att den gör något mot sin vilja och intresse. Det 

betyder kortfattat att makt handlar om relationer, utövas i relationer och 

kommer till uttryck i relationer (Wikipedia, 2022). 

 

Det är alltså inte möjligt att prata om tystnadskultur utan att relatera den 

till en fråga om makt. Efter drygt 20 år i olika chefspositioner anser jag 

att vi pratar för lite om konsekvenserna av den maktutövning man utför 

som chef. Det är en makt som är tillskriven position och funktion i 

organisationen, där chefen genom beslut kan påverka medarbetare som 

utifrån funktion i organisationen står i beroendeställning. I det här 

sammanhanget kan man prata om en formell makt. 

 

Förenklat skulle man kunna säga att vara chef omfattar två övergripande 

funktioner. Det ena är att vara chef och utöva ett chefskap. Det andra 

handlar om att vara en ledare och utöva ledarskap (Alvesson, Blom, & 

Svenningsson, 2017). De senaste decennierna har det varit fokus på 

ledarskapsfrågorna medan frågor om chefskap har hamnat i skymundan. 

För att fortsätta en diskussion om tystnadskultur behöver vi i mycket 

större utsträckning diskutera maktfrågan som följer av chefskapet. Vi 

behöver bli medvetna om hur chefer påverkar våra medarbetare i möten, 

sammanträden, det dagliga arbetet med mera. Utifrån den maktposition 

man har som chef kan medarbetare uppleva att de befinner sig i 

underläge, oavsett chefens intentioner. Chefen behöver dock vara 

medveten om riskerna i detta maktförhållande. 

Individualisering  

Vi har slagit fast att makt har med relationer att göra. En annan trend 

kopplad till makt är den individualisering som skett inom arbetslivet. 

Utifrån ett maktperspektiv är det enklare att utöva makt individuellt 

jämfört med att utöva det mot ett kollektiv. Idag förväntas till exempel 

medarbetare påverka löneutvecklingen i enskild dialog med chefen (som 

ändå till slut beslutar). Tidigare var mycket kring löner mer klart uttalat 

på central nivå, med till exempel lönetariffer och centrala förhandlingar 

ganska oberoende av hur individen uppfattades eller presterade. Den här 

individualiseringen har medfört ett större beroende av sin närmaste chefs 

”välvilja”. Det kan skapa en känsla av att inte våga kritisera eller ha en 

annan uppfattning än chefen eftersom man då kan anses vara ”besvärlig”. 

På så sätt blir chefens agerande i möte med medarbetaren av större vikt 

än vad som uttrycks i många ledardeklarationer och policys.  
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En tystnad och tystnadskultur inom en organisation kan vara ett uttryck 

för maktutövning från ledningens sida. Maktutövning som kan vara både 

medveten och omedveten, systematisk och osystematisk. Medveten i den 

bemärkelse att ledningen reagerar på synpunkter från organisationen på 

sätt så att medarbetare ska förstå vad som är rätt och fel utifrån 

ledningens perspektiv. 

Ledarskapspolicys 

Ledarskapskontextens vackra ord (intention) kan snabbt omintetgöras av 

handlande och agerande från chefen som upplevs kränkande eller 

orättvist (realitet). Handlandet kan i och för sig följa regler och rutiner 

men där viktiga inslag inte kommuniceras med medarbetare. Att till 

exempel inte delge viktig information till medarbetare är en form av 

maktutövande, likaväl som att delge för mycket information leder till en 

envägskommunikation och ger inte utrymme för medarbetare att yttra 

sina åsikter. För medarbetare kan det skapa en känsla av att inte vara 

delaktig och som kan underbygga tystnad och i förlängningen skapa en 

tystnadskultur. 

 

Ett exempel på strukturell tystnadskultur är när ledningen alltid ger 

uttryck för att man ska tänka positivt och framåt, men samtidigt ger 

reprimander till de medarbetare som faktiskt tänker positivt och framåt. 

Det vill säga att man är positiv och framåt på fel sätt. Att tänka framåt, 

positivt och vara förändringsbenägen hör ofta till de dygder som 

förespråkas i ledarskapspolicys. Som de här ledaskapsidéerna framställs 

så har de närmast en ideologisk färgning, vilket gör att det svårt för 

någon att ställa sig upp och vara emot. Självklart ska man som chef och 

medarbetare kunna vägledas av sådana principer, men det finns en annan 

sida av det myntet. 

 

På ett strukturellt plan kan vi också prata om en extern tystnadskultur. 

Med det menar jag en tystnadskultur som mycket handlar om meddelar- 

och yttrandefrihet4 och det vi kallar visselblåsare. Har jag rätt att säga till 

utomstående vad jag tycker om vad som händer i kommunen? Kan jag 

vända mig till pressen och berätta om oegentligheter utan att man får reda 

på att jag gjort det? Riskerar jag något om jag blir påkommen? Är det 

illojalt att berätta om när vi har gjort fel? Detta är frågor som främst rör 

den externa tystnadskulturen.  

Den kommunala verksamheten 

Den kommunala verksamheten är i stort sett helt lagreglerad genom 

kommunallag, byggnadslagar, skollag, socialtjänstlag, förvaltningslag för 

att nämna några betydande lagar. En organisation och verksamhet som är 

så tydligt lagreglerad har en inbyggd tröghet i sig. Att vi inom den 

kommunala verksamheten styrs av lagar har det yttersta syftet att det ska 

finnas en stabilitet gentemot medborgare. Det är inte nyckfullhet och 

spontanitet som ska styra verksamheten. Mot den bakgrunden är det 

relevant att koppla ledarskapspolicys och organisationspolicy till 

kommunens uppdrag enligt lagstiftning och ställa sig frågan om det finns 

 
4 Se bilaga 1 
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ett glapp mellan kommunens intention och dess realitet och om det i det 

glappet skapas en tystnadskultur.  

Motmakt 

Men tystnad i en organisation, i en verksamhet, i en arbetsgrupp kan 

samtidigt vara ett uttryckt för en motmakt från verksamhetens sida. 

Genom att demonstrativt vara tysta och inte delge sina synpunkter i 

frågor som rör verksamheten försätter man ledningens maktstrukturer i 

ett osäkert tillstånd som ledningen har svårt att hantera. För att en 

organisation ska fungera optimalt och förhindra att tystnadskultur 

uppstår, krävs en ömsesidig och tillitsfull dialog mellan ledning och 

medarbetare. 

Hur lär man in en tystnadskultur? 

Jag har försökt att delge några olika tankar, teorier och utgångspunkter 

för tystnadskultur. Min avsikt har varit att försöka belysa 

tystnadskulturbegreppets mångsidighet. Som jag beskrivit 

tystnadskulturen kan den framstå som något som finns i organisationer, 

som något statiskt. Men framväxten och uppbyggnad av en 

tystnadskultur är samtidigt en process. Bringselius och Mosskin lyfter i 

en artikel i DN (DN, 2020) fram tre faktorer på organisationsnivå som 

underlättar och bidrar till en tystnadskultur:  

• Linjestyrning. Det vill säga en strikt befälsordning uppifrån och 

ner i organisationen, där underlydande ska lyda order och vara 

följsamma.  

• Felfinnarkultur. I stället för att förlåta mindre fel och använda 

dem för lärande, straffas alla avvikelser. Ingen vågar medge 

misstag. 

• Varumärkestänkande. Inriktning på tävling, konkurrens och 

lojalitet med varumärket, snarare än lojalitet mot själva 

verksamheten  

Karaktäriseras organisationen av dessa faktorer finns en stor risk att det 

leder till tystnadskultur. Det förrädiska med dessa faktorer är att de 

samtidigt bör utgöra en del av en organisations vardag. Beslut behöver 

fattas i en organisation och det behöver finnas en ordning för det, en 

organisation måste ständigt bli bättre genom att rätta till fel och 

avvikelser och det bör finnas värden som man inom organisationen 

strävar efter. Det som blir avgörande är hur dessa faktorer hanteras i 

organisationen. Förekomst av faktorerna i sig är alltså inte tillräckligt för 

att man ska prata om en tystnadskultur. Till det krävs också att 

medarbetare och chefer ”lär in” den kultur som informellt råder på en 

arbetsplats.  

 

I rapporten ”Hysj” (Holte, 2009) gör Kjersti Lien Holte ett försök att 

förklara hur enskilda medarbetare lär in den dolda policyn på en 

arbetsplats. Tystnadskultur kan vara en del av en organisations dolda 

policy. Hennes tes är att både chefer och medarbetare förmedlar i 

kommunikation och symbolhandlingar det som enskilda ska lära in som 

ett ”korrekt” handlande, ett handlade som inte står i några officiella 

policys.  
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Alvesson (Alvesson M. , 2015) visar med liknande exempel på hur en 

ganska okomplicerad officiell regel/policy förstås av grupper och 

individer utifrån den organisationskultur man verkar i. Medvetet eller 

omedvetet så förmedlar alla chefer och medarbetare i en organisation 

både organisationens officiella och formella sida som dess dolda och 

informella sida. Tystnadskulturen kommer som jag ser det till uttryck i 

organisationens mer dolda och informella sida, vilket gör den svårfångad 

eftersom den per definition officiellt inte finns. 

 

Holte beskriver processen mot tystnad i fem faser. I den första fasen 

triggas kritik hos medarbetaren utifrån en bestämd praktik, värdering 

eller händelse i organisationen (Holte tar som exempel upp 

omorganisering och olyckor). I fas två har medarbetaren ett val och 

bestämmer sig för om denne ska säga ifrån, tiga om kritiken eller till och 

med sluta i organisationen. Väljer medarbetaren att säga ifrån riskerar 

denne att bli sanktionerad. I den fjärde fasen har medarbetaren blivit 

sanktionerad och blivit tyst. Den femte och sista fasen innebär att 

tystnaden blivit så internaliserad och bortförklarad att man inte längre 

reagerar på det som medarbetaren först reagerade på och var kritisk till.  

Översikt av modellen Curriculum Silentium (min översättning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan har jag försökt översätta Holtes modell för hur en tystnadskultur 

lärs in. Om jag gör ett försök till att exemplifiera med ett tänkt 

tystnadsärendes väg. I det här exemplet tänker vi oss att organisationen 

har som mål att tysta arbetsrelaterad kritik från ett arbetslag. Hur 

förmedlas innehållet? Till exempel kan det finnas en uttalad norm om att 

”vara tyst och inte kritisera” är att vara lojal mot organisationen 

(tystnad=lojal). Hur förmedlas denna norm? Det kan ske genom att det 

är viktigt att vi har en god stämning på arbetsplatsen (feelgood).  

  

Mål 

Tystnad om arbetsrelaterad kritik Avleda uppmärksamheten 

Innehåll 
Könsrelaterat  Exkluderingsrisk Rangordning Heliga kor Tystnad=lojalitet 

Förmedlingsstrategier 

Hotfull Ignorerande Feelgood 

Inlärningssituationer 

Anställningsförhållande Pseudomedverkan Ledningsutövning 

Motiv hos anställda 

Prosocial Defensiv Eftergiven Passiv 

aggressiv 
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Medarbetarna lär sig detta genom inlärningssituationer. Medarbetare 

deltar på möten på arbetsplatsen där de i praktiken inte kan påverka 

frågan (pseudomedverkan). Hur kan medarbetaren i slutänden motiveras 

till att upprätthålla denna tystnad? Till exempel kan medarbetaren gett 

upp. Det är ingen idé att föra fram några åsikter eller synpunkter 

(eftergiven). Det här exemplet visar på en väg till tystnadskultur. Som 

modellen visar finns det flera vägar, men det viktiga i sammanhanget är 

att se vägen till tystnadskultur som en process.  

 

Holtes modell är ett exempel på hur intern tystnadskultur uppstår och blir 

mer en fråga om vår interna organisationskultur och delaktighet. Blir jag 

lyssnad på när jag tycker något annat än min chef? Riskerar jag något när 

jag säger min mening? Är allas röst lika mycket värd? Hur lär jag mig 

när det är bäst vara tyst? Dessa två huvudområden samverkar givetvis 

och kan även förstärka varandra.  

 

Jag tror att den här analytiska modellen kan vara hjälp för kommunen när 

man får signaler om tystnadskultur i hela eller i delar av organisationen. 

Om man tar mitt råd om en mer självständig funktion5 för att anmäla 

tystnadskultur, missförhållanden och så vidare kan en gemensam 

förklaringsmodell underlätta förståelsen av händelser och ge den en mer 

teoretisk tyngd. 

Definition av tystnadskultur  

När det gäller tystnadskultur har det visat sig att det inte finns en tydlig 

teoribildning kring begreppet. Jag har försökt att ta några teoretiska 

ansatser och perspektiv påvisa hur man kan tolka och förstå 

tystnadskultur. Vid sidan av detta finns det ändå förslag på olika 

definitioner om vad tystnadskultur är. Dessa definitioner är mer konkreta 

till sin karaktär och kan tillsammans med Holtes modell var direkt 

vägledande för hur vi i kommunen ska tänka kring tystnadskultur. Det 

kan vara av intresse för organisationen att utifrån förda diskussion om 

olika teoretiska utgångspunkter diskutera begreppet och kanske ta fram 

en tolkning för vår organisation. Annars kan det bli svårt att på riktigt 

diskutera området om var och en har sin egen förståelse av fenomenet. 

 

I uppdragshandlingen lyftes två exempel på definitioner fram för att 

underlätta starten av arbetet Först ett från Wikipedia: ”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. Exempelvis 

missförhållanden, sexuella trakasserier och ekonomiska oegentligheter.” 

(Wikipedia, 2021). 

 

  

 
5 Se åtgärdsförslag  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuella_trakasserier
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Det andra exemplet hämtades från tidskriften Moderna läkare där Jonas 

Mosskin citeras så här om begreppet: ”Tystnadskultur är ett svårfångat 

begrepp, men jag tycker att man kan beskriva det som att det finns en 

rädsla att prata öppet om problem. Det kan bottna i en faktisk rädsla där 

det finns tidigare exempel på medarbetare som blivit illa behandlade, 

men tystnadskulturen kan också vara sprungen ur en anställds inre 

föreställning om att det skulle kunna vara farligt att prata fritt på 

arbetsplatsen, men där det inte finns några faktiska, konkreta hot.” 

(Moderna, läkare, 2021).  

 

Under uppdragets genomförande har fler förslag till definition dykt upp, 

men jag vill lyfta upp en tredje, kort och enkel definition från en 

revisionsrapport utgiven av region Västerbotten. ”Tystnadskultur är den 

situation som råder på en arbetsplats när medarbetare inte vågar säga 

vad de tycker och tänker av rädsla för negativa konsekvenser.” (Region 

Västerbotten, 2020) .  

Berättelser från verksamheten 

Berättelser om händelser som medarbetare har varit med om har lämnats 

till mig mest muntligt men också skriftligt. Jag har skrivit ut allt som 

kommit in och sedan läst igenom det flera gånger. Efter hand har vissa 

mönster och kategorier växt fram som speglar tystnadskultur. Några av 

kategorierna går att härleda till tidigare teoriavsnitt. 

 

Jag har inte velat eller kunnat värdera uppgiftslämnarnas berättelser 

utifrån om det är tystnadskultur eller inte. Det här är mitt försök till 

förståelse av deras upplevelser av att ha blivit tystade på olika sätt. Jag är 

medveten om att underlaget är litet men min förhoppning är att det ändå 

ska vara till hjälp för kommunens fortsatta arbete och att 

uppgiftslämnarna känner att det var meningsfullt att berätta för mig. Jag 

kommer att beskriva berättelserna utifrån dessa kategorier och på ett sätt 

som inte avslöjar enskilda personer eller enheter. I de fall som jag 

upplever att det finns enheter/verksamheter som har en tystnadskultur 

som riskerar arbetsmiljön eller kommunens verksamhet kommer jag föra 

det vidare till kommunledningen för vidare hantering. 

Extern tystnadskultur 

En oro för att framföra sina åsikter i media eller offentligt kommer fram i 

några berättelser. Det har inte varit ett huvudtema i berättelserna utan 

kommer fram som en tydlig känsla av att det inte är populärt att prata om 

negativa saker inom kommunen med tidningen. För att få en bredare 

underlag har jag haft kontakt med den lokala tidningen för att få deras 

bild av en eventuell tystnadskultur i Karlskoga kommun. Tidningen 

upplever att de klart märker att det finns en oro/rädsla från medarbetare i 

Karlskoga kommun att öppet stå för sina åsikter om sin arbetsplats i 

tidningen. Kommunanställda vill övertyga sig om att det inte finns någon 

möjlighet att arbetsgivaren kan komma på vem som uttalat sig. Oftast är 

det närmaste chef som man uttalar en oro för att denne skulle få reda på 

att man tagit kontakt med pressen.  
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En orsak till oron som tidningen lyfter är att det kan vara ett starkt tryck 

på att det ska hända mycket i kommunen och det ska hända snabbt. 

Framför allt vill de nämna att de upplever att mellanchefer befinner sig i 

ett hårt tryck. Man tror också att samhälleliga orsaker såsom 

varumärkesbyggande och liknande som tidigare har beskrivits kan bidra 

till medarbetares oro att prata med tidningen. Man har aldrig upplevt att 

kommunen har eftersökt en källa. Utbildning till cheferna kring 

meddelar- och yttrandefrihet kan vara en väg att förebygga tystnadskultur 

enligt tidningens representant. 

 

En fråga jag ställer mig är varför medarbetare väljer att vända sig till 

pressen för att uttrycka sig om missförhållanden i kommunen? Man kan 

förklara det med att det är medarbetare som inte får som man vill eller att 

de är illasinnade och vill kommunen illa. En annan förklaring kan vara att 

medarbetare upplever att de finns i en tystnadskultur och upplever att 

deras frågor inte får gehör inom organisationen, särskilt om det handlar 

om missförhållanden. Till slut kan medarbetare uppleva att det finns 

inget annat alternativ än att vända sig till pressen. 

Intern tystnadskultur 

Den interna tystnadskulturen kan som tidigare skrivits ses på en 

strukturell nivå på vad som direkt uttalas eller mer indirekt outtalat ska 

förstås i organisationen men också ses mer på relationsnivå mellan 

individer. Organisationskulturen på en övergripande nivå, kan givetvis 

påverka de relationer mellan individer som skapar tystnadskultur. 

Personalärenden 

Ett par ärenden som har kommit till mig benämner jag personalärende. 

Det är personer som är så att säga ”färdighanterade” av Karlskoga 

kommun med någon form av sanktion från arbetsgivaren. Jag upplever 

att jag då har blivit personernas sista chans till upprättelse och/eller få en 

ursäkt från kommunen. De personer som jag har talat med upplever 

händelsen som en stor orättvisa och ofta som ett trauma för individen. 

Samtliga har haft sina fackliga representanter med i processen och jag 

måste utgå från att allt gått till på ett arbetsrättsligt rätt sätt. Jag 

ifrågasätter dock inte deras upplevelse av händelsen. Man har av olika 

skäl hamnat i en process som jag upplever att man inte alltid förstår sig 

på och i stunden inte vet hur man ska agera på. Jag kommer att stämma 

av deras berättelser med HR-chefen. 

 

Det har funnits delar i deras berättelse som kan sättas under rubriken 

tystnadskultur. De har under processen upplevt att de blivit mer eller 

mindre direkt tillsagda att inte uttala sig om deras ärende till andra. De 

har också upplevt att deras synpunkter inte har tagits på allvar när man 

försökt lyfta det till högre chefsled. En sak vi kan vara säkra på att det i 

en organisation där någon har blivit uppsagd, förflyttad eller får en annan 

disciplinär åtgärd kommer att skapa en osäkerhet om ”när kan det drabba 

mig?”. Det oavsett om det är arbetsrättsligt rätt hanterat eller inte.  
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Den här känslan kommer sig säkert också ifrån att en sådan process 

nästan alltid förs i det ”dolda” och att varken arbetsgivaren eller den 

enskilde vill eller kan informera om vad som händer. Det kan skapa en 

tyst organisation om man inte på olika sätt arbetar vidare med 

arbetsgruppen. Kollegor nära personer som avslutats berättar att 

personerna ”bara försvinner”, ingen avtackning och helt plötsligt är man 

bara inte där. 

Ny organisationskultur 

Tidigare har jag hävdat att det viktiga för att en tystnadskultur ska 

uppkomma är den organisationskultur som finns i en organisation. Mitt 

uppdrag har inte varit att göra en kulturanalys av Karlskoga kommun och 

inte heller har jag den kompetensen. Däremot måste jag i den här 

rapporten problematisera området eftersom det är en återkommande och 

vanligt förekommande tema i många av de berättelser som kommit till 

mig. Att den politiska ledningen och den högsta tjänstemannaledningen 

vill att det ska upplevas som något nytt, spännande och att mycket ska 

hända är ju klart uttalat. Detta är givetvis helt legitimt och något som 

politiken utifrån sin ideologi och tankar om samhällsutvecklingen ska 

arbeta för. Man behöver bara vara medveten om de eventuella negativa 

konsekvenser som den organisationskultur man önskar kan få för 

organisationen. På samma sätt som den tidigare organisationskulturen 

hade sina negativa konsekvenser som man då behövde förhålla sig till, 

behöver man nu förhålla sig till dagens organisationskultur. Att man 

önskar en annan, ny organisationskultur som ganska tydligt bryter med 

den tidigare, kan skapa osäkerhet i en organisation om man inte öppet 

diskuterar dessa frågor i hela organisationen. 

 

Det som kommer fram i mina samtal är en känsla av att det inte är 

populärt att lyfta negativa eller ifrågasättande frågor som kan störa den 

positiva bild av kommunen som den styrande politiken och 

kommunledningen önskar. Det upplevs som man önskar att förändringar 

ska ske snabbt, inte vara svåra och presenteras på positivt sätt. Det finns 

en upplevelse av överdriven optimism där flera upplever att ledningen 

anser att personalen måste ”hänga på tåget eller så kan ni alltid hoppa 

av”. Det är viktigt för kommunen med det som Alvesson kallar 

skyltfönsteraktiviteter (Alvesson & Spicer, Dumhetsparadoxen, 2018) 

och dessa ska kommuniceras på ett positivt sätt utåt. Dessa exempel på 

organisationskulturen skapar en känsla av att det som stör ”den positiva 

bilden av Karlskoga” inte ska kommuniceras och inte ifrågasättas. En 

känsla av att följsamhet och lojalitet premieras i organisationen. Utifrån 

min personliga erfarenhet skulle jag beskriva den tidigare rådande 

organisationskulturen som starkt hierarkisk där det var viktigt att inte gå 

förbi chefsled, följa lagar, rutiner och beslutade policys/handlingsplaner. 

Idag upplever flera medarbetare att det är snabbhet och yta som är det 

viktigaste. När dessa diametralt olika kulturer möts kan spänningar och 

osäkerhet uppstå bland medarbetarna vilket kan leda till ökad tystnad. Jag 

värderar inte den ena önskan om organisationskultur före den andra. 

Oavsett organisationskultur kommer den att skapa negativa uttryck. 

Sedan är det upp till organisationen att hantera dem. 
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Några har lyft att det bytts ut många chefer på ledande positioner de 

senaste åren. De nya personerna som rekryterats in har ofta med sig en 

tydlig näringslivsprofil. Det ser uppgiftslämnarna egentligen inget fel 

med, men det kan finnas en bristande erfarenhet och kompetens om hur 

man hanterar det kommunala uppdraget. 

Delaktighet  

Ett annat återkommande tema är känslan av bristande delaktighet. Det 

har i ett fåtal berättelser nog varit så att man vänt sig till mig för att beslut 

som tagits, inte blivit det man önskat. Att man upplever det som 

tystnadskultur kan möjligtvis vara att man inte helt förstått processen 

fram till beslut ska fattas. 

 

Men i flertalet fall så upplever man att ledningen inte lyssnar på 

medarbetarna, man har redan bestämt sig innan man lyfter frågan för 

delaktighet, chefen visar att det man säger inte har någon betydelse eller 

på annat sätt gör så att medarbetarna tystnar. Här berättas tyvärr om olika 

former av härskartekniker6 som chefer kan använda sig av. Som exempel 

lyfts att man inte får delta, information undanhålls, utskällningar enskilt 

eller offentligt, orättvis hantering mm. Gränsen mellan ledarskap, 

maktutövning eller kränkning är i vissa grupper otydlig. Medarbetare 

vittnar om hur de har farit illa och inte mår bra på sina arbetsplatser. Är 

det då kopplat till en tystnad kring problem kan det leda till 

sjukskrivningar eller att Karlskoga förlorar viktig kompetens. Ibland tror 

jag också att beslutsprocessen har varit otydlig för medarbetarna vilket 

skapar en osäkerhet, vilket också kan leda till tystnad. 

 

I några fall upplever jag en kompetensbrist hos cheferna hur man kan få 

till en delaktighet bland medarbetarna samtidigt som jag också kan se att 

man ibland försöker få en delaktighet i frågor som redan är beslutade. Att 

delta i sådan ”pseudodelaktighet” kan skada tilltron till att chefen vill ha 

verklig delaktighet i andra ärenden, där verklig delaktighet är möjlig.  

 

Det har kommit till min kännedom några mer allvarliga fall av 

tystnadskultur där chefer utövar sin makt på sätt som jag starkt 

ifrågasätter utifrån individers arbetsmiljö. Dessa ärenden har jag lämnat 

över till kommunledningen för vidare åtgärder. 

Chefskap och förutsättningar 

Jag tror att vi kan vara eniga om att chef- och ledarskapet är viktigt för 

organisationskulturen och viktigt för den enskilde medarbetaren. Det blir 

i chefens handlanden som organisationskulturen visas. Det här sker på 

alla nivåer. En stark organisationskultur kan vara bra för en verksamhet 

då medarbetarna kan finna en djupare mening med arbetet och 

verksamheten. Men den kan också bli negativ om den sätter krav på 

chefer och medarbetare som inte stämmer överens med personens inre 

övertygelse eller på andra sätt stärker en osund kultur på arbetsplatsen.  

 

  

 
6 Se bilaga 1 
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Flera uppgiftslämnare problematiserar kring att den närmaste chefen har 

blivit mycket viktigare för medarbetaren eftersom denne har beslutsrätt 

vad gäller t ex lön, förmåner, arbetsinnehåll mm. Relationen till sin 

närmaste chef och hur hen upplevs leda sin verksamhet kan skapa en 

känsla av att det är bäst att hålla sig väl med chefen. Det kan också skapa 

i arbetsgruppen känslor av orättvisa och intern konkurrens 

 

Att vara chef/ledare är inte alltid lätt där man har många skilda 

förväntningar från både ledning och underställda. Då kan det vara viktigt 

för kommunens ledning att tänka på chefernas förutsättningar. Idag vet vi 

att det skiljer betydligt i chefers förutsättningar vad gäller antal 

medarbetare, möjlighet att mötas, antal enheter mm. Jag tar upp det här 

eftersom en punkt som har kommit upp i flera samtal inom verksamheter 

där man har många underställda är att det då (för att överleva) dyker upp 

utsedda ”ledare” som på uppdrag av chefen fullgör en del av chefens 

uppdrag. Dessa utsedda ”ledare” har inget officiellt mandat eller 

delegation att besluta. Det här kan upplevas som otydligt och ibland 

orättvist av medarbetarna. 

 

En annan sak som dykt upp inom detta område är att när man får en 

konflikt med sin närmaste chef och man tar frågan ”uppåt” i 

organisationen upplevs det att cheferna ”håller ihop” oavsett 

argumentation. 

Politikernas roll 

I denna rapport har jag bara sporadiskt lyft den politiska nivåns ansvar 

och påverkan på tystnadskulturen. Givetvis har den politiska nivån ett 

stort inflytande genom styrdokument och beslut som de fattar. Jag ska 

inte hålla mig kvar vid det utan direkt gå till de delar som tagits upp av 

medarbetare i samtal. 

 

Det som kommit upp är den starka direkta styrsignal som det innebär för 

en medarbetare, på lägre chefsnivå eller handläggarnivå, när en politiker 

personligt tar kontakt kring ett ärende. Det kan få medarbetaren att 

uppleva att politikern önskar påverka ärendet åt ett speciellt håll och 

skapar en stor osäkerhet hur man ska hantera situationen. Sent i 

processen fick jag också en berättelse (den enda) om att en politiker har 

försökt att efterforska källor till media. Detta är anmält sedan tidigare och 

jag har också fört det vidare till kommunledningen. 

Ärenden som tas vidare för åtgärd 

Fyra ärenden har jag informerat kommunledningen om för vidare 

utredning och åtgärd. Skälet att jag lyfter dessa är att jag där (av olika 

skäl) ser risker i arbetsmiljön och som även kan få betydelse för 

kommunens effektivitet. 
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Utredarens slutsatser utifrån uppdragets syfte 

Det har förekommit och det förekommer fall i Karlskoga kommun 

som kan definieras som tystnadskultur. I vilken omfattning det idag 

förekommer fall av tystnadskultur är svårt att avgöra, men att det 

förekommer är skäl nog att sätta in åtgärder. Jag föreslår några, 

främst förebyggande, åtgärder i slutet av min rapport. 

 

Min ståndpunkt efter att ha använt en del av min arbetstid till detta 

begrepp är att det i alla organisationer emellanåt kommer att dyka upp 

tystnadskultur. Hur ofta och i vilken utsträckning den dyker upp beror på 

organisationskulturen och hur man arbetar med kulturen för att förebygga 

att en tystnadskultur uppstår. Hur en tystnadskultur kommer att visa sig 

skiljer sig åt i olika organisationer. Det viktiga för organisationen blir hur 

vi förhåller oss till det vi får kännedom om och hur vi försöker att 

motverka tystnadskulturen i vår verksamhet. Hela organisationen 

behöver genomsyras av öppenhet och vilja att ta in kritik/synpunkter på 

alla nivåer.  

 

Det har inte varit helt lätt att få berättelser från medarbetare och några har 

tagit en första kontakt för att sedan ångra sig. De kontakter jag har haft 

under utredningsuppdraget gör det ändå helt klart att det finns anställda i 

Karlskoga kommun som har känt sig hotade eller obekväma med att 

komma med kritik eller att ha en avvikande åsikt. Det har även varit 

något fall där det är arbetskamrater som i egenskap av informella ledare 

har skapat sådan stämning på arbetsplatser. Det är svårt att avgöra om det 

finns mer av tystnadskultur i Karlskoga kommun än andra organisationer. 

Flera organisationer gör enkätundersökningar men även ett sådant 

underlag blir svårtolkat7. Dels för att det inte finns en gemensam 

fastslagen definition av tystnadskultur, dels för att vi människor tolkar 

och är olika känsliga för situationer som utifrån kan se ganska lika ut. 

Det finns tystnadskultur och eftersom den finns, är det värt att arbeta 

vidare med frågan. 

 

För att förstå sig på hur individ och grupp lär in en tystnadskultur 

hänvisar jag till tidigare del där jag försökt att beskriva Holtes 

analysmodell (Holte, 2009) som hon kallar Curricilum Silentium eller på 

Svenska - Den dolda läroplanen. 

 

Jag kan inte se att det finns en övergripande medveten strategi att skapa 

en ”tyst kultur” i Karlskoga kommun som arbetsplats. Om det är något på 

central nivå som förstärker tystnadskulturen är det mer av karaktären 

varumärkesbyggande, en stark optimism samt att allt ska gå fort och vara 

lätt. Att då vara ifrågasättande eller att problematisera ärenden kan 

upplevas att man ”ställer till det”. En brist i min rapport som man 

förslagsvis kan gå vidare med är att se över tystnadskulturen utifrån ett 

genus-perspektiv. Flera uppgiftslämnare vittnar om en jargong av 

”grabbighet” och det kan vara viktigt att ta reda på vilket sätt det 

påverkar tystnadskulturen i kommunen. 

 
7 Se gärna sammanfattningen i Region Västerbottens rapport (Region Västerbotten, 

2020) 



   21 (30) 

   2022-04-20 
 

Slutord 

Det är lätt att få åsikten när man läser den här rapporten: Har man inget 

personligt ansvar som individ? Visst anser jag att man som människa har 

ett personligt och moraliskt ansvar att påtala när det finns oegentligheter, 

mobbing eller när felaktiga beslut fattas. Är vi villiga att ta det moraliska 

ansvaret och eventuellt betala priset för att göra det rätta? Vad får oss att 

inte göra det som vi vet är rätt? Vi begär av våra barn och elever att de 

ska reagera mot kränkande behandling, men vi själva då? Kan vi bara 

skylla på en tystnadskultur eller är vi rent av fega? Jag säger inte att jag 

är bättre själv, långt därifrån! 

 

Det kan vara lätt för mig att som vit man, medelklass och med kort tid 

kvar till pension säga att man måste ta sitt personliga och moraliska 

ansvar. Enligt Alvesson ligger jag ju högt på klandertrappan och nuddar 

inte ens första steget i offerhierarkin (Alvesson M. , Extra allt!, 2021). 

Men om vi som arbetsplats kan bygga en organisationskultur med en 

öppenhet för förslag, åsikter och kritik är jag övertygad om att det utöver 

att motarbeta tystnadskultur, kommer att utveckla vår kommuns 

effektivitet. 

Åtgärdsförslag 

I samma artikel i DN (Hultquist, 2020) som jag refererat till tidigare när 

det gäller hur man underlättar en tystnadskultur listar man också faktorer 

som kan motverka tystnadskultur i en organisation: 

• Psykisk trygghet och säkerhet 

• Tillit- och samarbetskultur 

• Öppenhet för lärande och nya impulser 

• Inbjudan till kritik eller rapportering av problem i förebyggande 

syfte 

• Rollen som kritiker är inte personlig, men inarbetad i systemet 

• Kortsiktiga incitament som konkurrensbeteende i gruppen ändras 

till mer långsiktiga incitament 

• Ledningar som ser dåliga nyheter och kriser som något att lära sig 

av 

Mina förslag på åtgärder 

1. Diskutera begreppet tystnadskultur och om möjligt definiera 

vad begreppet betyder för Karlskoga kommun 

Det är ett luddigt begrepp som behöver diskussion för att komma 

närmare en gemensam förståelse 

2. Lyft in hur man kan motverka tystnadskultur i medarbetar- 

och ledarskapsplattformen 

Jag märker att det finns en stolthet och förväntan på den nya 

plattformen. Vore bra att få med tystnadskultur i plattformen. 

3. Låt en utomstående part göra en genus-analys av vår 

organisationskultur 

4. Se över chefers förutsättningar att utföra sitt arbete så att 

tystnadskultur kan förebyggas 

Flera saker påverkar chefer/ledares möjlighet att skapa 

delaktighet.  
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5. Informera alla medarbetare om yttrande- och meddelarfrihet 

och bestäm hur kommunen ska hantera uppkomna ärenden 

Kan skapa en trygghet om man vet vad lagen säger och att 

arbetsgivaren inte lägger ansvaret på uppgiftslämnaren. 

6. Ta med tystnadskultur i utbildningspaketet för chefer 

Både om vad som får en tystnadskultur att växa fram samt hur 

man som chef kan förebygga den. 

7. Utred om Holtes analysmodell kan underlätta arbetet 

Att ha en modell kan underlätta att se tystnadskultur och förstå 

hur den lärs in i organisationen.  

8. Uppdatera och bygg ut visselblåsarfunktionen 

Låt visselblåsarfunktionen också ta emot andra ärenden av 

missförhållanden t ex fall av tystnadskultur. Överväg att låta den 

skötas av externa aktör. Det finns företag som erbjuder tjänsten 

men kanske hellre en samverkan med en annan aktör/kommun där 

man utreder åt varandra. 

9. Alla ledningsgrupper bör utveckla sin ”negativa kapacitet”8. 

Rollen är till för att öppna upp för ifrågasättande och kan få fram 

fler perspektiv. Rollen ska vara rullande och inte personlig. 

10. Se över de formella mötesformer som finns 

Gynnar mötesformen delaktighet? Hur man kan öka delaktigheten 

inför beslut och få beslutsgången tydligare? 

11. Gynna samverkan över förvaltnings- och enhetsgränser 

Skapa incitament för att samverka i stället för konkurrens om 

resurser och uppmärksamhet. 

 

Karlskoga 2022-04-20 

 

 

Jan Strid 

 

  

 
8 Se bilaga1 
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Bilaga 1 Begrepp 

Yttrandefrihet 

I egenskap av medborgare har kommunala och landstingsanställda 

arbetstagare en grundlagsskyddad frihet att i tal, skrift eller bild eller på 

annat sätt uttrycka sina kritiska åsikter om kommunen eller landstinget 

och hur verksamheten drivs. Yttrandefriheten får bara inskränkas genom 

lag. (SKL Kommentus;, 2017) 

Meddelarfrihet 

Meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan 

risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. 

Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. 

Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot t.ex. 

rikets säkerhet. Meddelarfriheten innebär dessutom att det är förbjudet att 

försöka efterforska källor. (Åklagarmyndigheten, u.d.) 

Meddelarskydd 

Detsamma som anonymitetsskydd, dvs. ett skydd enligt 

Tryckfrihetsförordningen för personer som lämnar uppgifter för 

publicering i tidningar och författare till tryckta skrifter. Företrädare för 

myndigheter får inte forska efter personens namn. Det är straffbart att 

lämna ut namnet, om personen vill eller kan antas vilja vara anonym. 

(Åklagarmyndigheten, u.d.) 

Härskartekniker 

Osynliggörande. Du blir inte presenterad på mötet, en kollega plockar 

upp mobilen just när du får ordet, någon tar åt sig äran för ditt jobb. 

Ibland osynliggörs en hel grupp, till exempel genom att alla på jobbet 

förutsätts fira jul eller vara heterosexuella. 

Förlöjligande. Någon drar ett skämt på någon annans bekostnad. Till 

exempel: ”Kvinnor på konferens – vilken hönsgård!” 

Undanhållande av information. När mötet börjar har vissa beslut 

redan fattats. Kolleger med informell makt har redan pratat ihop sig och 

det finns egentligen inte så mycket mer att orda om, tycker de. 

Dubbelbestraffning. Vad du än gör duger det inte. Till exempel: Du 

är noggrann på jobbet. Då tycker chefen att du är långsam. Du är 

effektiv. Då tycker chefen att du är slarvig.  

Påförande av skuld och skam. Det är du som blir illa behandlad, 

ändå verkar det som att det är du som gjort fel. Till exempel: Chefen 

kritiserar dig för att du inte har lämnat in den där rapporten, men du har i 

själva verket aldrig fått en sådan arbetsuppgift. 

Objektifiering. Fokus flyttas från det du gör till hur du ser ut. 

Våld eller hot om våld. Någon skadar dig eller hotar att skada dig. 

Våld finns i olika former och är inte alltid fysiskt. Till exempel kanske 

någon hotar dig genom att säga ”jag ska göra så att du får sparken”. 

(Karriär, 2020) 
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Negativ kapacitet 

Jag har lånat begreppet från Alvesson och Spicer som hänvisar 

ursprunget till John Keats. Det finns en risk när organisationskulturen för 

mycket och ensidigt kräver ordning, disciplin, konsensus och optimism. 

Det blir då svårt att ställa frågor som utvecklar tänkandet och 

beslutsfattandet. ”Negativ kapacitet är förmågan och viljan att ställa 

frågor och reflektera” (Alvesson & Spicer, Dumhetsparadoxen, 2018). 

För att lyckas behöver organisationer utveckla förmågorna och att 

uppmuntra medarbetare att på möten fungera som ”kritisk vän”. Rollen 

ska vara rullande bland deltagarna och inte kopplas till person. 
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Bilaga 2 Information Intranätet 

På huvudsidan med länk till nästa mer utförliga sida. 
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Länk från förstasidan. 
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Uppdraget – Tystnadskultur inom Karlskoga 
kommun? 

Bakgrund 

Under 2021 har det under några tillfällen lyfts upp ifrån fackliga 

organisationer att det förekommer en tystnadskultur i verksamheter inom 

Karlskoga kommun. Det har diskuterats i de samverkansforum som finns 

mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer. I dessa diskussioner 

har det varit svårt att mer konkret komma fram till på vilka sätt och i 

vilka sammanhang det har yttrat sig. Samtliga parter har varit eniga om 

allvaret kring frågan om tystnadskultur och varit intresserade av att hitta 

bra vägar framåt. Under december månad 2021 aktualiserades frågan 

igen vilket leder fram till att ett uppdrag att närmare se över förekomsten 

av och/eller känslan av att det finns en tystnadskultur inom Karlskoga 

kommun ges till uppdragsledare Jan Strid. Detta uppdrag ska ske i 

samverkan och i delaktighet med medarbetare, chefer och fackliga 

organisationer. 

 

Ett begrepp som tystnadskultur kan förstås och beskrivas på olika sätt 

utifrån vilket perspektiv man tar i frågan. För att underlätta uppdraget ges 

här två beskrivningar av begreppet tystnadskultur. Först en tolkning från 

Wikipedia ”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. 

Exempelvis missförhållanden, sexuella trakasserier och ekonomiska 

oegentligheter.”9 . Andra exemplet är hämtat från tidskriften Moderna 

läkare där Jonas Mosskin citeras så här om begreppet ”Tystnadskultur är 

ett svårfångat begrepp, men jag tycker att man kan beskriva det som att 

det finns en rädsla att prata öppet om problem. Det kan bottna i en 

faktisk rädsla där det finns tidigare exempel på medarbetare som blivit 

illa behandlade, men tystnadskulturen kan också vara sprungen ur en 

anställds inre föreställning om att det skulle kunna vara farligt att prata 

fritt på arbetsplatsen, men där det inte finns några faktiska, konkreta 

hot.”10 

Syfte 

Syftet med uppdraget är att ta fram en aktuell lägesbild över förekomsten 

av och/eller känslan av en tystnadskultur inom Karlskoga kommun. 

Utifrån lägesbilden kan också förslag om fortsatt arbete presenteras.  

Intressenter 

Medarbetare och chefer Karlskoga kommun 

Fackliga organisationer 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

  

 
9 Tystnadskultur – Wikipedia 
10 Om tystnadskultur: Knäckfrågor för ett öppet arbetsklimat - Moderna Läkare (slf.se) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuella_trakasserier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tystnadskultur
https://slf.se/sylf/moderna-lakare/om-tystnadskultur-knackfragor-for-ett-oppet-arbetsklimat/
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Organisation 

Uppdraget leds av Jan Strid som är ansvarig för slutrapportens innehåll. 

Den centrala samverkansgruppen får rapport av arbetet under processen 

samt en särskild rapportering inför slutrapporten. Uppdragsledaren kan 

fritt tillsätta arbetsgrupper för att underlätta arbetet.  

 

HR-chef ger stöd och handledning under arbetets genomförande samt 

ställer HR-avdelningens expertis till uppdragsledarens förfogande. 

Metod 

Utifrån uppdraget från kommundirektör planeras det fortsatta arbetet 

tillsammans med de fackliga organisationerna för att på bästa sätt få en 

förankring och reell delaktighet i process och slutrapport. Medarbetarnas 

erfarenheter och upplevelse av tystnadskultur måste komma fram i 

arbetet och de som ger uppgifter till uppdragsledaren måste garanteras 

anonymitet. Arbetet sker främst genom samtal och intervjuer med 

medarbetare, chefer, arbetslag, ledningsgrupper och alla andra som har 

eller vill komma med underlag till detta uppdrag. En grupp som är viktigt 

att inte glömma bort är kommunens ”mellanchefer” som enligt flera kan 

vara särskilt utsatta och ”klämda” om det finns en tystnadskultur. Om 

behov uppstår har uppdragsledaren möjlighet att ta hjälp extern aktör.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och den operativa ledningsgruppen hålls 

informerade under uppdragets gång. 

Tidsplan 

Slutrapport ska presenteras för kommundirektör senast 2022-04-30 

Undertecknande 

 

Karlskoga 2022-01-17  
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Johan Harryson  

Kommundirektör  

 

 

 

  

 


