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Yttrande över granskningsrapporten undersökning av tystnadskulturen 
 
 
Regionstyrelsen ser positivt på att en undersökning om tystnadskultur har genomförts 
och välkomnar revisonens synpunkter. Regionstyrelsen ställer sig dock frågande till 
de slutsatser som dragits av resultatet då de endast baseras på ca 700 
tillsvidareanställda inom regionen, vilket är cirka hälften av de som ombetts svara på 
enkäten. Av de svarande är det omkring 4 av 10 som uttryckt osäkerhet kring vad 
meddelarfriheten innebär. Regionstyrelsen ställer sig således tveksamma till om det 
går att dra slutsatsen att en stor del av de anställda upplever att de inte fullt ut vågar 
säga vad de tycker och tänker på grund av rädsla för negativa konsekvenser.  
 
Regionstyrelsen lämnar följande kommentarer till revisionens granskning om 
tystnadskulturen.  
 
Vidta åtgärder för att öka de anställdas kunskaper om meddelarfrihet och 
meddelarskydd: 
 
Regionstyrelsens svar: 
 
Att utbilda chefer och medarbetare i betydelsen av meddelarfrihet och 
meddelarskydd är ett ständigt pågående arbete. I den introduktionsdag som alla nya 
chefer inbjuds till är ett stående inslag information och diskussion i frågan.  
Via intranätet har information varit tillgänglig för alla medarbetare och en 
informationsfilm har tagits fram, avsikten är att den ska användas i både 
ledningsgrupper och APT. Under hösten kommer dessutom en ny webbaserad 
introduktionsfilm att lanseras. Där finns tydlig information om meddelarfrihet och 
meddelarskydd. 
 
Utred varför en stor andel av de anställda upplever att de att de inte fullt ut 
vågar säga vad de tycker och tänker på grund av rädsla för negativa 
konsekvenser 
 
 
Regionstyrelsens svar: 
 
En workshop med de centralt fackliga förtroendevalda planeras under kvartal fyra i 
syfte att öka kunskapen om vilka faktorer som bidrar till känslan av att man inte vågar 
framföra sina åsikter. Ansvarig för att sammankalla till workshop är HR-direktör. 
Fortsatt dialog och hantering bör vara en del i den kontinuerliga uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet inom regionen som görs i den centrala skyddskommittén. 
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