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ENKÄTMETOD

Om undersökningen

Webbenkäten består av 17 frågor bland annat på områdena 

motivation, arbetsbelastning, förtroende för chef/ledning, 

tystnadskultur, nöjdhet totalt sett. 

Utöver frågor med fasta svarsalternativ fanns möjlighet att svara på 

två öppna frågor, en som var en följdfråga på frågan om 

tystnadskultur där medarbetarna ombad förtydliga och en helt 

öppen fråga där det fanns möjlighet att i fritext skriva sina 

synpunkter.  

Intervjuguiden för djupintervjuerna bestod av fyra övergripande 

frågeområden: information, delaktighet, psykosocial arbetsmiljö och 

tystnadskultur. Avslutningsvis fanns också möjlighet att fritt 

resonera kring HEMAB:s utvecklingsmöjligheter för ökad trivsel. 

Webbenkät

Webbenkät skickad till samtliga medarbetare vid Härnösand Energi 

och Miljö.

Svarsperioden var under v 9-10 (28 februari -13 mars) 

Uppnådd svarsfrekvens: 91 procent.

(117 svar av 129 utskick)

Djupintervjuer

Genomfördes över telefon/via Teams med medarbetare som själva 

anmält intresse för att delta i djupintervju. Antalet intervjuer var 23. 
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AVGRÄNSNING 

Om undersökningen

Djupintervjuerna är baserade på kvalitativ metod. Kvalitativa data samlar in information 

som beskriver ett ämne snarare än mäter det. Det kan vara intryck, åsikter och 

synpunkter. En kvalitativ undersökning har som målsättning att göra en djupdykning i 

ett ämne för att samla information om människors motivation, tankesätt och attityder. 

I kvalitativ data kan man utröna mönster men denna data är inte generaliserbar på 

samma sätt som kvantitativ metod och det är heller inte målsättningen att kunna 

generalisera i kvalitativ metod. 

Djupintervjuerna i denna studie ger en fördjupad förståelse för hur de 23 personer som 

anmält sitt intresse ser på frågorna och ger en ökad förståelse för hur medarbetare på 

HEMAB kan resonera, men det finns också andra åsikter som vi inte hört och därmed 

inte kan redovisa i denna rapport. 

I intervjuerna har en del kritik framkommit kring den nya organisationen på HEMAB. En 

del av dessa synpunkter återges i denna rapport när det kopplar till de frågor som berör 

undersökningen och ryms inom Origos uppdrag. Det har dock inte varit Origos uppdrag 

att utvärdera den nya organisationen, utan den psykosocial arbetsmiljön. 

För att få en ännu bredare och mer heltäckande bild av den psykosociala arbetsmiljön 

på HEMAB behöver fler perspektiv återspeglas genom att personer intervjuas på olika 

nivåer och från olika delar i organisationen, olika roller (chefer respektive medarbetare) 

olika fackliga företrädare etc. Detta har inte varit Origos uppdrag. 

Nedan följer en beskrivning av avgränsningen av Origos uppdrag för att utreda 

den psykosociala arbetsmiljön på HEMAB. 

Webbenkäten riktade sig till samtliga medarbetare på HEMAB. Enkäten utfördes 

med kvantitativ metod vilket ger möjligheter till generaliserbarhet. Dock är det av 

största vikt att resultat sätts i sitt sammanhang där man beaktar omständigheter 

så som organisatoriska förändringar, eventuella yttre större påverkansfaktorer 

etc. Sådana faktorer får ofta effekt på resultatet. Det är också viktigt att sätta 

resultatet i relation till benchmark om var resultat ungefärligen brukar ligga för att 

få en förståelse av resultaten. Tagna ur sitt sammanhang blir inte resultaten 

rättvisande.  

Deltagande i djupintervjuerna var enbart medarbetare som själva anmält sitt 

intresse att delta i en fördjupad intervju kring den psykosociala arbetsmiljön. 

Tillvägagångsättet med rekrytering till djupintervjuerna, genom att medarbetarna 

själva anmälde sig, var överenskommet inom samverkan på HEMAB. 



Välj bild bland Fotografisk stil 1 i 

bildbanken

Resultat -

webbenkät



4

Delaktighet och information
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Tystnadskultur
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Tystnadskultur - beskrivningar
I de fall där medarbetare svarat att man bedömer att det finns en tystnadskultur fick man 

möjlighet att beskriva hur man upplever den. Svaren varierar men vanligt förekommande 

var bland annat:

o Medarbetarna uppger att man upplever stort brist på information generellt sett. 

o Det upplevs som att information undanhålls exempelvis vid negativa händelser 

som inträffat i företaget. Viss information har medarbetare istället fått externt genom 

lokaltidningen eller bekanta som läst eller hört om projekt/incidenter. 

o Det beskrivs och upplevs som att man inte får ge negativ kritisk om arbetet eller 

nya organisationen. Medarbetare har blivit tystade bland annat genom tillsägelser av 

chefen eller aggressivt beteende från chefer och ledning som tydligt signalerat att 

sådana åsikter inte är välkomna. 

o Medarbetare har slutat ställa frågor generellt sett och/eller i exempelvis 

”stormöten” på grund av rädsla för att ”fel” frågor ska få negativa konsekvenser för 

medarbetaren. 
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Arbetsklimat, förtroende för 

chef/ledning och nöjdhet totalt sett
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Motivation och arbetsglädje
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Arbeta kvar på HEMAB

* De som svarat att de inte tror att de kommer jobba kvar på HEMAB om ett år. 

Alternativet ”annat”: Svaren varierar men några hänvisar till 

att man är missnöjd med arbetsgivaren och att man upplever 

kompetensbrist och högre arbetsbelastning pga. folk i stor 

omfattning har sagt upp sig.  
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Arbetsbelastning, uppskattning 

och likabehandling 
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Arbetsplatsmöten och 

medarbetarsamtal 
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Sammanfattning - webbenkät  
o Två av fem (40 procent) anser att det inte finns möjlighet till delaktighet.

o En majoritet (64 procent) anser att man inte har tillräckligt med information om vad som händer och beslut som fattas. 

o En majoritet (64 procent) anser att det finns en tystnadskultur.

o Medarbetare upplever att man i hög grad kan prata öppet med sin kollegor, öppenheten med chef är lite mer begränsad. Nästan var femte (18 procent) anser inte

att man kan prata öppet med sin chef. 

o Förtroendet för ledningen är lågt, 68 procent uppger att man inte har förtroende för ledningen. 

o Förtroendet för närmaste chef är bättre men endast tre av fem (57 procent) uppger att man har förtroende. 

o Drygt var tredje (34 procent) är totalt sett nöjd med HEMAB som arbetsgivare. 

o Två av fem (39 procent) uppger att man känner motivation och arbetsglädje när man går till arbetet och 44 procent svarar att de känner sig motiverade i 

arbetet. 

o Ungefär var fjärde (24 procent) uppger att de inte tror att de kommer arbeta kvar på HEMAB om ett år och omkring var tredje (32 procent) svarar att man inte vet 

om man kommer arbeta kvar. Främsta anledningen till att man inte kommer arbeta kvar är att man inte är nöjd med arbetsgivaren. 

o En majoritet anser att man har en rimlig arbetsbelastning, 18 procent anser inte det. 

o Ungefär hälften (48 procent) anser att man får uppskattning av sin närmaste chef. 13 procent anser att man inte kan bedöma frågan. 

o Omkring två av fem (38 procent) anser att alla behandlas lika oavsett, kön, könsidentitet, etnicitet etc. på HEMAB. En relativt stor andel bedömer att man inte kan 

bedöma frågan och svarar vet ej (26 procent). 

o Endast 13 procent uppger att de haft regelbundna arbetsplatsmöten.

o En klar majoritet (79 procent) har haft medarbetarsamtal. 



Välj bild bland Fotografisk stil 1 i 

bildbanken

Resultat –

djupintervjuer 
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AVGRÄNSNING DJUPINTERVJUER 

Om undersökningen - djupintervjuer

I detta avsnitt följer en sammanfattning av djupintervjuerna. Dels återges det som kan ses som en röd tråd i intervjuerna, dels återspelas också olika perspektiv för att få bredd i 

medarbetarnas perspektiv. 

Sammanfattningen av intervjuerna som följer är medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 

Liksom nämnts tidigare var deltagande i djupintervjuerna enbart medarbetare som själva anmält sitt intresse att delta i en fördjupad intervju kring den psykosociala 

arbetsmiljön. Antalet är 23 stycken.

Liksom också nämnts tidigare i avgränsningen är detta en sammanfattning av de 23 intervjuer som Origo genomfört. För att få en ännu bredare och mer heltäckande bild av 

den psykosociala arbetsmiljön på HEMAB behöver fler perspektiv återspeglas genom att personer intervjuas på olika nivåer och från olika delar i organisationen, olika roller 

(chefer respektive medarbetare) olika fackliga företrädare etc. Detta har inte varit Origos uppdrag. 
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Brist på information och brist på tillit till informationen

Det finns olika beskrivningar av hur informationen fungerar på HEMAB. Mycket av det som framkommer i intervjuerna berör brist på information och brist på tillit till den information som förs 
fram men det finns även beskrivningar av att det är brist på effektiva informationskanaler och att information därför inte når fram till medarbetarna. 

o Det saknas information om vad som händer i stort i organisationen, projekt som drivs, nyanställningar, uppsägningar, förändringar i bolaget etc. Det nämns även att det är brist på 
informationskanaler som HEMAB kan nå ut genom och att informationsvägarna behöver ses över och utvärderas. 

o Det saknas regelbundna möten av olika slag på olika nivåer, stormöten för hela företaget och i närmaste gruppen där relevant och viktig information ges till alla medarbetare. 

o Det finns en osäkerhet om information som förs fram till chefen förs vidare högre upp i organisationen. Man saknar återkoppling på den feedback som man gett till chefen och hur 
den hanterats. 

o Informationen på intranätet upplevs inaktuell. 

o Det finns en upplevelse av att viss information undanhålls av ledningen, särskilt information som skulle kunna uppfattas som negativ. Medarbetare beskriver att man får höra extern 
om projekt, incidenter etc. via exempelvis media, bekanta osv. Samtidigt finns också beskrivningar av att man har förtroende för att ledningen ger den information som de har och att 
man själv ser till att söka den information som man behöver. 

o Det beskrivs att information om den nya organisationen var otydlig. Det anses vara oklart vilka arbetsuppgifter både vissa medarbetare och chefer ska ha (att det är brist på 
arbetsbeskrivningar). Det anses dessutom att en del medarbetare/chefer sitter på dubbla stolar med sin gamla roll ihop med den nya, eller har för stora ansvarsområden. Detta menar 
man ger en orimlig arbetssituation och arbetsbelastning.

o Det beskrivs som att det skett många byten av chefer de senaste åren och att det har fått negativ effekt på informationsflödet. De nya cheferna har inte alltid kunskap eller kan 
verksamheten och således har de inte haft eller kunnat ge (rätt) information.

Information 

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Bristen på information får negativ effekt på arbetet

o Engagemang och motivation minskar.

o Osäkerheten på grund av bristande information gör att mycket tid går åt till spekulationer och även frustrationen över bristen på information.

o Upplevelsen av stort brist på information bidrar också till att man tror att det finns information som undanhålls. 

Medarbetare söker främst information genom andra medarbetare/sin chef

o Man söker främst information via andra medarbetare eller sin chef. Viss information kan man söka på intranätet men informationen där upplevs begränsad och inte 
uppdaterad varför man generellt sällan vänder sig till Intranätet.  

Information

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Citat - information 
Om man säger rent krasst, informationen är 

oerhört dålig. Vi som jobbar kan få höra på 

gatan, ska ni göra det där, investera i det 

där, jag vet inget. 

Vi har en intern hemsida. Där ska allt 

komma ut. Det som händer och rör 

företaget. Där vet jag i regel snabbare än 

det som kommer ut där… Förstår att det 

inte kommer ut samma dag, men det går tre 

veckor en månad… då kan det komma ut 

på interna hemsidan.

Vi får ingen information heller som 

gäller själva arbete. Folk vet inte vad de 

ska göra och inte vilka fötter de ska stå 

på. Cheferna vet inte heller vilka vägar 

de ska ta eller vart de ska vända sig.

Vi vill ha möten, information 

från de som bestämmer. De 

förnekar att de har hört detta. 

Funderar på om den info vi 

lämnar till vår chef inte 

kommer vidare. Det är ett 

glapp.

Det blir hopplöshet, man tappar intresset för företaget, 

sitt jobb och sitt engagemang. Särskilt saker som rör 

en själv. Mycket information är om saker som Hemab

nästan inte håller på med, det informera man om, men 

det som rör en själv informerar de inte kring.

Det kommer knappt någon information som är 

något. Generellt kommer det blänkare på Ida men 

det är mycket om marknad och utveckling av 

projekt. De har fokuserat sig bara på nya grejer 

ledningen. När det gäller kärnverksamheten, om 

den kommer det ingenting. Det är bara hitta på 

grejer, men vatten, fjärrvärme, elnät eller 

återvinningen. Grunden i hela företaget. Det har 

de åsidosatt. De tar de för givet att det ska 

fungera i alla fall. 

Jag tror att den nya organisationen som betyder 

att det har kommit nya chefer är en stor 

anledning till upplevelsen av brist på information. 

Det skapar en osäkerhet då man kanske inte har 

en nära kontakt med den chefen. Flera av de 

nya cheferna kanske inte har tiden, de är nya, 

kan inte verksamheten eller har flera avdelningar 

som de ansvarar för. 

Intranätet är föråldrat… Men jag tror att vi kanske 

saknar verktyg för att nå ut till alla i organisationen. 

Det kanske inte är brist på information utan på 

informationsvägar. 

Stod i media att vi anlitade konsulter 

för en viss summa och sedan kommer 

det efteråt upp på IDA .
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Delaktighet
Brist på delaktighet i samband med omorganisationen och även i nya organisationen

Även beträffande delaktighet finns det olika beskrivningar, i stort berör synpunkterna missnöje kring avsaknaden av delaktighet i utformningen av den nya organisationen 

och möjlighet till delaktighet i bolaget i stort i den nya organisationen. Samtidigt beskrivs det också att delaktighet generellt sett finns i det vardagliga arbetet och att den 

till och med blivit bättre i närmast arbetsgruppen senaste året. 

o Brist på delaktighet knyts ofta i intervjuerna till att man inte fick någon möjlighet att påverka omorganisationen. 

o Beskrivs som att det finns möjlighet till delaktighet generellt i det dagliga arbetet och närmaste gruppen, men inte i ett större perspektiv dvs. möjlighet att vara 

delaktig mer övergripande i bolaget. 

o Det beskrivs som att chefer i nya organisationen har för stort ansvarsområde för att kunna ge medarbetarna möjlighet till delaktighet. En del har inte ens 

pratat med sin chef trots att det gått flera månader. 

o Det är brist på möjlighet till delaktighet i utvecklingsprojekt som drivs i nya organisationen. Medarbetare menar bland annat att ledningen inte lyssnat på 

medarbetarnas kritik om att de nya utvecklingsprojekten inte fungerar i praktiken. Medarbetarna efterfrågar möjlighet till delaktighet i projekten och att man borde 

värdesätta medarbetarnas åsikter och kompetens från kärnverksamheten i detta utvecklingsarbete. 

o Det saknas överlämning när medarbetare slutar vilket bland annat leder till att det upplevs som att man inte värdesätter medarbetarnas kompetens och att 

verksamheten anser att medarbetare enkelt är utbytbara. Det saknas också bättre introduktion för nyanställda så att de lär känna verksamheten och arbetet på ett 

bättre sätt.  

o Förutom beskrivningar av brist på delaktighet så finns det också de som framför att det blivit bättre med möjligheten till delaktighet senaste året, främst inom det 

närmaste arbetsområdet. 

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Citat - delaktighet 
Ledning undanhåller mycket, kör sitt 

race. Säger sedan bara nu ska vi göra 

det här. Man måste förankra hos 

medarbetarna först.

Man informerar först när något är klart. Tex 

en biogasstation som vi sen får jobba med 

som inte funkar. Vi hade idéer som inte 

kommer med i utvecklingen. Om de hade 

frågat oss hade det blivit så mycket bättre. 

Känslan är att medarbetaren ska tiga 

och arbeta och bidra till företagets 

inkomster. Jag skulle vilja se ett annat 

ledarskap. Det bör präglas av ärlighet, 

ödmjukhet och förståelse/möjlighet att 

lyssna.

Bland de som är missnöjda kan det ju finnas 

synpunkter som kan vara bra att beakta.

Det är mindre delaktighet nu, de gasar och kör över 

anställda. Kommer med nya idéer utan att förankra 

med oss som ska genomföra dem. Då tappar man 

motivation. 

Delaktighet… tyvärr känner jag att jag ger upp i att 

känna mig delaktig. Suttit i så många möten, inget 

förändras, vi blir inte sedda i min grupp. Jag har gett 

upp i att känna mig delaktig. 

Känslan är att det är prestige i att fatta beslut 

och vara tydlig istället för att gå ett varv och 

ta in åsikter och ändra ett dåligt beslut.

Vi som är på … blir inte tillfrågade om saker gällande … hur 

saker ska göras. Det är nya tjänster som skapats som berättar 

vad vi ska göra istället. Man tappar tron på det när man inte får 

vara delaktig i det man jobbar med. Det blir tvärtom. 

I dagliga verksamheten så har man det man 

ska göra. Det finns ju stadgar att följa från 

kommunen, bara att hänga med där. Sedan 

kan vi påverka lite på fält. Men inte i 

verksamheten .

Det är frågan vilken delaktighet. I arbetet, eller i organisationen. I mitt 

arbete kan jag påverka och vara delaktig. Då kan jag prata med min 

närmaste chef och arbetsledare, hur jag ska utföra och göra mitt jobba. Där 

kan man påverka, min arbetssituation. Men när det gäller omorganisationen 

då har man inte inflytande eller insyn. 
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Generellt en gott arbetsklimat medarbetare emellan och chef - medarbetare

o Arbetsklimatet är generellt bra medarbetare emellan och det fungerar bra i närmaste arbetsgruppen. I vissa delar av organisationen beskrivs det samtidigt som att det håller 

på att förändras i den nya organisationen. Man beskriver det som att det tidigare var ”ett HEMAB” där alla hjälptes åt. Nu går det mer och mer mot att man ser efter sitt eget och att 

man inte är lika villig att hjälpa varandra. Samtidigt beskrivs det också av andra att arbetsklimatet blivit bättre med ökat samarbete inom området. 

o Arbetsklimatet beskrivs också generellt bra medarbetare-chef emellan men på grund av att vissa chefer har väldigt många medarbetare under sig har vissa medarbetare knappt 

pratat med sin chef vilket uppfattas negativt. 

o Det beskrivs som att det är distans mellan ledning och medarbetare och att delar av ledningen haft ett beteende som inte bidragit till ett gott arbetsklimat genom att man bland 

annat inte hälsat på medarbetarna, varit avståndstagande, haft ett aggressivt beteende och uttryckt sig med hårda ord.    

Oro för negativa effekter på arbetsmiljön i nya organisationen

o Det finns oro för hur medarbetare och chefer mår i nya organisationen bland annat på grund av osäkerhet i rollen, arbetsbelastning, informationsbrist etc. Beskrivs även oro 

över de sjukskrivningar som blivit sedan den nya organisationen trädde i kraft och att det ska bli fler och/eller att ännu fler slutar pga. bristerna i arbetsmiljön. 

o Det förekommer att det uppstår irritation och frustration mellan olika roller i bolaget i nya organisationen på grund av att roller och arbetsbeskrivningar är otydliga – man vet 

helt enkelt inte vem som ska göra vad.  

o Medarbetare som inte upplever att det finns brister i arbetsmiljön/-klimatet i form av tystnadskultur beskriver att det är krävande att förhålla sig till det som kommuniceras både 

intern och extern kring kulturen på HEMAB - att information undanhålls, att det finns dolda agendor etc.

Arbetsmiljö/-klimat

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Brister i arbetsmiljön kopplas till nya organisationen

Det framkommer synpunkter att det krävs att man gör stora förändringar i den nya organisationen för att arbetsmiljön ska fungera. Medarbetare menar att bristerna är för stora i den nya 

organisationens uppbyggnad för att arbetsmiljön ska fungera tillfredsställande i den. I vissa fall har man inte tilltro till att de ska fungera alls i den nya organisationen och anser att man 

bör återgå till den gamla organisationen för att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande. 

o Medarbetare anser att cheferna behöver få en mer hanterbar grupp att leda, som är betydligt mindre än i nya organisationen. 

o Medarbetare anser också att arbetsbelastningen i vissa roller och funktioner behöver ses över för att det inte ska leda till (fler) sjukskrivningar. 

o Medarbetare anser vidare att man behöver tydliggöra roller och arbetsbeskrivningar så det blir tydligt vem som gör vad och vem som ska ha vilket uppdrag.

o Det anses att det finns brist på kompetens på grund av att många sagt upp sig och att chefer som tillsats inte har tillräcklig kunskap inom de områden de leder. 

o Det finns också en upprördhet över att medarbetare fått ta på sig för många arbetsuppgifter på grund av uppsägningar, att det inte följs och/eller visas uppskattning för att 

man täcker upp för varandra och verksamheten. 

Arbetsmiljö/-klimat

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Bristande förtroende för ledningen som knyts till nya organisationen

o Det finns bristande förtroende för ledningen och det knyts till den nya organisationen. Det beskrivs som att man tappat förtroende för att nuvarande ledning ska kunna få 

organisationen att fungera i den nya utformningen, bland annat på grund av att ledningen inte vill se de utmaningar som uppstått, att man inte hanterat den kritik som framförts kring 

vilka förändringar som behöver ske och dessutom är man starkt kritisk till sättet som ledningen bemött kritiken av nya organisationen i vissa sammanhang.  

Saknas sociala sammanhang 

o Medarbetare saknar informella sammanhang så som gemensamma fikaraster och andra mer informella sociala sammanhang som funnits tidigare på HEMAB. Det beskrivs att 

sådana tillfällen försvunnit senaste åren och/eller i och med nya organisationen. Sådana tillfällen anser man skapar en vi-känsla som är viktig för arbetsklimatet och arbetsmiljön.  

Arbetsmiljö/-klimat

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Citat - arbetsmiljö 
Man har inte ambitionen. Det finns ingen 

som har ambitionen att stanna kvar och 

göra klart jobbet. Det blir ett sämre resultat 

för företaget i förlängningen. Nu gör ingen 

det lilla extra. Man får åka dit igen och rigga 

upp igen, det tar extra tid. 

Känns som vi jobbar i ett vacuum. Vi vet inte 

riktigt rollerna. Vem ska vi prata med. Ingen 

att bolla med. Man kan inte gå till närmaste 

chef och fråga något, du får inte bättre svar 

än vad du redan vet. Det är inget bra klimat, 

folk grubblar och sover dåligt. I varannan 

mening säger man ”jag tror jag skiter i det 

här nu”. Man får inget gehör. 

Vi sitter och frågar varandra, vems uppgift är 

detta, hur gör vi det. Så ska det inte vara, 

man ska ha en chef som säger bu eller bä. 

Det är lite vi mot dem.

Vi har brunnit för varandra. Det blir mindre 

och mindre så, man kommer längre och 

längre ifrån varandra. 

Ledningen är väldigt nonchalant, där blir 

man inte alls sedd eller hörd. Vi har suttit i så 

många möten. Där har jag gett upp . Det vi 

jobbar med är ganska farliga grejer, gäller att 

ha raka linjer och struktur. Försöker förklara 

det, men de lyssnar inte och säger bara ”det 

löser sig”.
De lyssnar inte fast vi tycker att det 

säkerhetsmässigt inte är bra. Chefen har jag 

pratat med men han når inte fram.

En del i ledningen kan prata och heja. Men 

en del hejar inte. Man försöker heja. Till slut 

ledsnar man när man inte får någon riktig 

respons. Men man försöker ha en 

fungerande relation.
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Olika beskrivningar av om det finns en tystnadskultur och vad det är

Det finns olika beskrivningar av tystnadskulturen, mycket är kopplat till hur information fungerar och hanteras och hur man hanterat kritiska åsikter främst kring den nya 

organisationen. Det finns samtidigt uppfattning om att man missuppfattat betydelsen av tystnadskultur och att det används felaktigt i organisationen. Man menar istället att 

medarbetare uppmuntras att uttrycka sin åsikt. Grunden till den misstro som finns tros kunna vara att man haft utmaningar i vissa chefsled och att bristen på förtroende för 

cheferna lett till att det pratas om en tystnadskultur.  

Tystnadskultur kopplat till information

o Det finns en upplevelse av att all information inte ges till medarbetarna, framför allt att negativ information undanhålls. Medarbetare beskriver att de exempelvis förkommit 

att de fått höra om saker som hänt på bolaget eller projekt som planeras genom lokaltidningen eller vänner/bekanta. Ett exempel på undanhållen information är berättelsen 

om en chef som plötsligt slutade efter en kortare tid utan att medarbetarna fick veta skälet till att han slutade/sades upp. Osäkerheten ledde till funderingar och spekulationer 

kring vad skälet var och hur det gick till och man tolkar det som att bolaget ville undanhålla information om skälet till att chefen inte var kvar. 

o Det uppfattas som att ledningen gör omskrivningar av problem. Ett exempel på det är att man kommunicerat att man är inne i en stor rekryteringsprocess istället för att 

prata om att det är många uppsägningar i bolaget. Omskrivningarna gör att man uppfattar det som att man vill undanhålla problem.

o Medarbetare beskriver att man har slutat ställa frågor generellt och i möten på grund av att man är rädd för hur det ska bemötas och vilka konsekvenser det kan få. Som 

exempel tas det upp att det inte förekommer några frågor i stormöten på grund rädsla för hur det ska bemötas och vilka eventuella konsekvenser det kan få för ens 

arbete om man ställer ”fel” eller kritiska frågor. Rädslan har uppstått med anledning av erfarenheter av och ”berättelser” om hur ledningen bemött kritiska synpunkter som 

beskrivs under ”efterföljder på grund av åsikter” på nästa sida i rapporten.  

o Liksom nämnts tidigare under ”information” finns synpunkter på att chefer inte för vidare information som de får från sina medarbetare till ledningen, särskilt inte om 

den handlar om kritik. Det upplevs som att man inte vill lyfta den typen av information på grund av att det finns en kultur där kritiska synpunkter inte får förekomma. Det 

beskrivs att ledningen vid flera tillfällen sagt att de inte haft vetskap om synpunkter som medarbetare framfört till sin chef, och det har således blivit uppenbart att 

informationen inte förts vidare menar man. 

Tystnadskultur

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Efterföljder på grund av åsikter

o Ledningen och chefer har agerat på ett sätt som tystat medarbetare och chefer, det handlar bland annat om att man uttryckligen tydliggjort att kritiska 
synpunkter inte är välkomna, att man höjt tonläget, haft ett aggressiv beteende etc. Vissa anser att det förbättrats något i närtid efter att problematiken lyfts 
i bolaget, andra anser att det fortfarande förekommer i lika stor omfattning. 

o Medarbetare berättar att kritiska synpunkter kan få effekter på löneutvecklingen, medarbetare berättar både att det är självupplevt och att man hört om 
andra som råkat ut för det. Påverkan på lönen har inte uttryckts av cheferna i lönesamtal, utan det är en tolkning av medarbetarna utifrån att man själv 
tyckts sig se kopplingen när man uttryckt sig kritiskt och/eller sett samma samband för kollegor.   

o Det beskrivs att medarbetare som haft kritiska synpunkter har flyttats på/ner i organisationen. Det har tolkats som ett sätt att tysta medarbetare och 
det har i sin tur lett till att man inte vågar säga vad man tycker med rädsla för att få liknande efterföljder. 

o Ledningsgruppen och vissa chefer beskrivs som ”ja-sägare” och med det menar man att det finns en kultur av att kritiska synpunkter inte får 
förekomma och/eller att man inte får ha avvikande åsikter i ledningsgruppen. Det grundar sig bland annat i att kritiska synpunkter inte förs vidare av 
chefer, att det förekommit att chefer och ledning uttryckt att kritik inte bör framföras och att de chefer som varit kritiska slutat eller flyttats på i 
organisationen. Detta beskrivs som hämmande för organisationen och visar inte på en öppen kultur enligt medarbetarna. 

Svårt att ha andra åsikter i en starkt kritisk grupp

o Medarbetare som anser att det inte finns en tystnadskultur ur perspektivet att man inte får ha negativ åsikter, beskriver att man påverkas negativt av att 
höra mycket negativa åsikter och att det kan vara svårt att ha en avvikande positiv åsikt i en starkt negativ grupp. Detta beskrivs också som en typ av 
tystnadskultur.  

Tystnadskultur

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Citat - tystnadskultur 
Det jag tänker på är en person som var 

…chef innan, han ville inte vara med och 

han fick bli sopgubbe istället. De gillade inte 

vad han sade… Håller man tyst så syns 

man inte och då är de nöjda. Det är bara 

deras vilja som ska fram, prestige.  

Att man inte pratar om det som är viktigt. 

Förnekelsen är en tystnadskultur dvs att 

man inte nämner ordet personalbrist. Säger 

att vi har en stor rekryteringsprocess på 

gång, pratar om förbättringar . Tex när vi får 

påpekande om brister och krav från 

arbetsmiljöverket - då talas det om att det 

finns förbättringspunkter. Nämn saker vid 

dess rätta namn.

Det är som jag påtalat flera gånger, när 

de har ett möte med 140 anställda. Man 

ställer en fråga, någon som har 

funderingar? Kan höra en knappnål 

falla, ingen säger något. 

Mest är det att man blir tyst, man vill ha 

en löneutveckling. Om man är alltför 

bråkig då får man inga pengar. Jag har 

varit här ett tag. Är man tyst så går det 

bättre, pratar man visar det sig i 

lönekuvertet. Säger man ja så ger det 

extra slantar, nej så blir det mindre.

Om man pratar med närmaste chefen och ställer 

frågor, kritiska frågor, då fastnar den hos ens 

närmaste chef, de vågar inte föra det vidare det till 

ledningen. Det rör informationen också, den stannar ju 

där då. De blir annars de som får stå för det negativa 

med mössan i hand. 
Tex går man ut med i tidningen att vi 

har haft 48 MBL-förhandlingar. Men 

man säger inte att ingen har lyckats. 

Alla har strandat. De säger inte hela 

sanningen. 

Vi anställde en ny chef och han hann 

vara där i ett år. Sedan försvann han. Vi 

fick ingen information om vad som 

skett. Fick höra sedan att han hade två 

advokater med sig. Man fick inte reda 

på vad som hände med honom, vi vet 

fortfarande inte vad som hade hänt. Det 

var inte för att han själv ville, tror inte 

det. 
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Frustration och missnöje över nya organisationen

Mycket frustration och negativa åsikter som beskrivs i intervjuerna har sin grund i omorganisationen och att man inte tror på den som organisationsmodell. 

Dessutom anser man att den nya organisationen inte fungerar i praktiken utifrån flera perspektiv, arbetsbelastning, otydliga roller och arbetsbeskrivningar, 

chefer med för många medarbetare under sig etc.

o Det beskrivs också att det finns brister/säkerhetsrisker som uppstått i och med den nya organisationen. Detta har framförts men pga. prestige från 

ledningen så vill/vågar man inte ta till sig kritiken enligt medarbetarna. Riskerna menar man uppstår bland annat pga. att det tillsätts medarbetare/chefer 

som inte har tillräcklig kompetens och/eller erfarenhet men också pga. för hög arbetsbelastning i vissa delar i kärnverksamheten. 

o Det finns åsikter om att den nya organisationen har fel fokus, att man inte ser till kärnverksamheten utan enbart till nya projekt och utveckling. Man 

anser också att man jobbar med tjänster och uppgifter som kunderna inte efterfrågar och att man är ”fel ute”.  

Övriga synpunkter 

Vi håller på med så mkt sidoaffärer att vi tappar bort oss själva 

på det som är viktigt. Det som är viktigt är ström, vatten och 

värme och hämta soporna. Utan krångel, då är alla glada och 

nöjda. Investera i de sakerna istället. Vi anställer folk med titlar 

som inte alls är väsentliga. Vem betalar de lönerna, jo det är vi 

arbetare. 

De lyssnar inte fast vi tycker att det säkerhetsmässigt inte är bra. 

Chefen har jag pratat med men han når inte fram, chefen över sitter 

och stoppar. Vi är inte värda tillräckligt, man ser pengar istället för 

människor. Än så länge stannar vi kvar, men funderar på att säga 

upp oss allihop samtidigt.

Observera att nedan är en sammanfattningen av intervjuerna och med andra ord 

medarbetarnas egna ord och beskrivningar, det är inte Origos åsikter eller slutsatser. 
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Origos uppdrag var att genomföra en webbenkät till alla medarbetare på HEMAB samt genomföra djupintervjuer med ett urval medarbetare kring den psykosociala arbetsmiljön. Deltagande i djupintervjuerna var medarbetare 

som själva anmält sitt intresse att delta. Tillvägagångsättet med att medarbetarna själva anmälde sig var överenskommet inom samverkan på HEMAB. Djupintervjuerna ger en fördjupad förståelse för hur de 23 personer som 

anmält sitt intresse ser på frågorna i undersökningen och ger en ökad förståelse för hur medarbetare på HEMAB kan resonera, men det finns också andra åsikter som vi inte hört och därmed inte kan redovisa i denna 

rapport. För att få en ännu bredare och mer heltäckande bild av den psykosociala arbetsmiljön på HEMAB behöver fler perspektiv återspeglas genom att personer intervjuas på olika nivåer och från olika delar i 

organisationen, olika roller (chefer respektive medarbetare) olika fackliga företrädare etc. Detta har inte varit Origos uppdrag.

Nedan följer en sammanfattning av vad som framkommit i webbenkäten och intervjuerna, åter igen medarbetarnas egna ord och beskrivningar. Dessutom följer reflektioner som Origo vill skicka med till HEMAB som stöd i det 

vidare arbetet. 

Mycket i resultatet av såväl webbenkäten som det som medarbetarna tar upp i djupintervjuerna berör information ur olika perspektiv. 

o Hur kan HEMAB utveckla informationsflödet för att det ska fungera ännu bättre? Vilka kanaler finns och hur fungerar dem? Behövs andra kanaler? Hur kan man som medarbetare säkerställa att man skaffar sig den 

information som man behöver? 

o Vilka mötesformer bör man ha och hur frekvent?

I webbenkäten definieras tystnadskultur som ”ett klimat med osund tystnad där man exempelvis inte vågar säga vad man tycker med rädsla för att bli bestraffad om man uttrycker sin åsikt”. På frågan om det finns en 

tystnadskultur svarar 64 procent av medarbetarna i webbenkäten att man anser att det finns en sådan. I djupintervjuerna framkommer det olika beskrivningar av tystnadskulturen där vissa beskrivningar skulle kunna rymmas 

inom just nämnd definition, samtidigt uttrycker medarbetare också att begreppet missuppfattats och används felaktigt i organisationen och menar att det inte finns en tystnadskultur utan att man tvärtemot uppmuntrar olika 

åsikter. 

o Hur kan HEMAB fortsätta sitt arbete med arbetsklimatet där alla på sitt sätt tar ansvar för ett gott arbetsklimat såväl medarbetare, som chefer och ledning?

Förtroendet för ledningen är ganska lågt i webbenkätens resultat och beskrivningar i djupintervjuerna ger olika beskrivningar av det. 

o Hur kan ledningen fortsätta sitt arbete med att öka sitt förtroende - hur kan man jobba med information, kommunikation, närheten till medarbetarna etc.? Hur kan man som medarbetare ta ansvar för att blicka framåt och 

se utvecklingsmöjligheter? 

Förtroendet för närmaste chef är också ganska lågt i webbenkäten och i djupintervjuerna beskrivs olika utmaningar för cheferna i den nya organisationen så som stora grupper och begränsad erfarenhet av och kunskap om 

verksamheten.

o Hur kan man öka förtroendet för cheferna, vad kan göras på kort sikt och vad behöver hanteras på längre sikt? Hur kan man som medarbetare ta ansvar för att blicka framåt och se utvecklingsmöjligheter? 

Sammanfattning 


