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Inledning

Inledning

Bakgrund och syfte
Byråsamarbetet är ett gränsöverskridande samarbete mellan 72 byråer mot trakasserier och
ojämställda förhållanden i kommunikationsbranschen. Byråsamarbetet startade som ett svar på
#sistabriefen. Tillsammans har Byråsamarbetet tagit fram en Byråkod gällande jämställdhet och att
alla medarbetare ska ha samma möjligheter, ansvar och rättigheter. Byråkoden har sammanlagt nio
fokusområden.
En viktig del i arbetet av Byråsamarbetet är Byråundersökningen, göteborgsbyråernas årliga
undersökning som tar pulsen på hur branschen står sig i Byråkodens nio fokusområden. Tanken är
att alla som är anställda på de byråer som ingår i samarbetet skall vara med i undersökningen.
Denna undersökning utgör 2018 års mätning av hur byråerna står sig i Byråkodens nio
fokusområden.

Inledning

Metod
-

Datainsamlingen har skett genom en webbenkät distribuerad via e-post till anställda på
medlemsföretagen i byråsamarbetet. Varje medlemsföretag har fått en för företaget unik länk
som sedan har distribuerats internt av byrån till medarbetarna.

-

Sammanlagt 684 personer på 32 olika byråer valde att besvara enkäten.

-

Datainsamlingen har skett under tidsperioden 12 december 2018 - 13 januari 2019.

-

Som en följd av avrundning summerar inte alltid procentsatserna i ett diagram till 100 %.
Notera att vid flervalsfrågor summerar procentsatserna normalt till mer än 100 %.

Sammanfattning

ü 9 % av respondenterna har varit utsatta för någon typ av fysisk eller verbal
negativ särbehandling, trakasserier, hot och våld eller mobbing. Detta
motsvarar 60 medarbetare fördelat på 17 byråer.
ü Vanligast är att man varit utsatt för verbala kränkningar i form av
nedsättande kommentarer utifrån exempelvis kön.
ü Av de personer som varit utsatta för någon form av negativ särbehandling,
kränkning, hot och våld eller mobbing har 35 % sökt hjälp för det som
hände. 28 % vill inte söka hjälp. 25 % vet inte till vem de ska vända sig. 8 %
vågar inte söka hjälp.
ü Av dem som inte varit utsatta för någon incident vet 90 % vart de ska vända
sig om de själva skulle bli drabbade.
ü 15 % av respondenterna har sett kollegor bli utsatta för någon typ av fysisk
eller verbal negativ särbehandling, trakasserier, hot och våld eller mobbing.
Detta motsvarar 104 medarbetare fördelat på 18 byråer. 36 % har sökt hjälp
för det som hände.
ü 6 av 10 anser inte att de får utbildning kring hur jämställdhetsproblematik
på en arbetsplats kan se ut, och i hur man undviker att bete sig på ett
kränkande/nedvärderande sätt.

Resultat

Har du under det senaste året i ditt jobb varit utsatt för någon typ av fysisk eller
verbal negativ särbehandling, trakasserier, hot och våld eller mobbing? Det kan
både handla om situationer på din arbetsplats och om situationer hos en
kund/samarbetspartner/leverantör etc.

Ja

Av dem som valt att besvara
undersökningen uppger 9 % att de varit
utsatta för någon typ av fysisk eller
verbal negativ särbehandling.
Negativ särbehandling förekommer på
17 av de totalt 32 byråerna som
deltagit i undersökningen.
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Antal svar: 684

Du svarade att du under det senaste året i ditt jobb varit utsatt för någon typ av fysisk eller verbal negativ
särbehandling, trakasserier, hot och våld eller mobbing.
Vad var det som hände/händer?
Totalt har 46 respondenter valt att berätta vad de varit utsatt för.
Vanligast är att man varit utsatt för verbala kränkningar i olika form. Det kan exempelvis handla om
nedsättande kommentarer, mycket olämpligt språkbruk eller ovälkomna skämt. Många av svaren visar på
användandet av härskartekniker av olika slag, exempelvis osynliggörande och förlöjligande. Ej önskad
beröring/fysisk närgångenhet förekommer, likaså sexuella anspelningar. Det förekommer även hot, utfrysning,
negativ särbehandling på grund av kön, ålder och härkomst. Såväl chefer, kollegor och kunder nämns som
förövare.

Exempel på kommentarer
”En kollega behandlade mig nedsättande återkommande.”
”Blev kallad hora.”
”Jag blev ombedd att åka på ett jobb för att ’det är mer troligt att vi får
bra svar eftersom du är trevlig att titta på’.”
”Allmän utfrysning och aktivt hålla en utanför. väldigt mycket prat om
sådan som INTE stämmer”
”På kick-off, äldre manlig kollega som satt bredvid strök mig över rygg och lår på
ett sätt som gjorde mig obekväm. Blev mer och mer i takt med alkoholintaget.”

Har du sökt hjälp för det som hände/händer?
Du kan välja flera alternativ.

Ja, via min närmaste chef
Ja, via högre chef
Ja, via facket

Av dem som själva varit utsatta
uppger 42 % att de sökt hjälp via en
chef eller HR- avdelningen.
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Av dem som inte sökt hjälp är den
vanligaste anledningen till detta att
man inte vill söka hjälp (28 %).
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Nej, jag vet inte vem jag ska vända mig till
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Vet du till vem du ska vända dig om du själv eller någon av dina kollegor
blir utsatta för någon form av negativ särbehandling, trakasserier, hot och
våld eller mobbing?

Ja, jag skulle vända mig till....

90%

Nej

Av dem som inte själva varit utsatta
svarar 90 % att de vet till vem de ska
vända sig om de eller någon av deras
kollegor blir utsatt för någon form av
negativ särbehandling, trakasserier,
hot och våld eller mobbning.
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Har du under det senaste året i ditt jobb sett någon av dina kollegor bli utsatt för
någon typ av fysisk eller verbal negativ särbehandling, trakasserier, hot och våld
eller mobbing? Det kan både handla om situationer på din arbetsplats och om
situationer hos en kund/samarbetspartner/leverantör etc.

Ja

15%

Av dem som valt att besvara
undersökningen uppger 15 % att de
sett en kollega bli utsatt för någon typ
av fysisk eller verbal negativ
särbehandling, hot och våld eller
mobbing.
Observationer av negativ
särbehandling, trakasserier, hot och
våld eller mobbing har skett på totalt
18 byråer.
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Antal svar: 684

Du svarade att du sett en eller flera kollegor under det senaste året blivit utsatta för någon typ av fysisk eller
verbal negativ särbehandling, trakasserier, hot och våld eller mobbing. Vad var det som hände/händer?
Totalt har 84 respondenter valt att berätta vad de har sett att deras kollega blivit utsatt för.
Vanligast är att man varit utsatt för verbala kränkningar i olika form. Det kan exempelvis handla om
nedsättande kommentarer, sexuell jargong, orättvist eller elaka kommentarer eller om ovälkomna skämt.
Utfrysning av olika slag förekommer återkommande, likaså kränkningar där grunden utgörs av sexuella
anspelningar/kränkningar. Många av svaren visar på användandet av härskartekniker av olika slag, exempelvis
osynliggörande och förlöjligande. Ej önskad beröring/fysisk närgångenhet förekommer, likaså olämpligt
språkbruk. Det förekommer även hot och negativ särbehandling på grund av kön, ålder och utseende. Såväl
chefer, kollegor och kunder nämns som förövare. Värt att notera är att i 20 % av fallen handlar det om
personer i högre befattningar som utsatt underställda medarbetare för negativ särbehandling/kränkning.
Exempel på kommentarer
”En person i ledande position har varit mycket olämplig med en ung ny anställd.
Jag har både sett och fått det berättat för mig.

”Vår chef skämtade, framför alla anställda inklusive
den berörda personen, om att en hon skulle haft en
könssjukdom.”

”Kund tog för givet att en kvinnlig medarbetare var passiv/lägre
stående/mindre kompetent.”
”Nedlåtande och hånfullt bemötande.”

”På kundmöte var en manlig kollega tvungen att följa med pga att
kvinnorna inte blev tilltalade och ansågs lika kompetenta.”

Har du sökt hjälp för det som hände/händer?
Du kan välja flera alternativ.
Ja, via min närmaste chef

17%

Ja, via högre chef
Ja, via facket

Av dem som uppger att de har sett en
eller flera kollegor bli utsatt för någon
form av kränkande behandling uppger
41 % att de sökt hjälp för det som
hände/händer.
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Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Jag upplever att alla på min arbetsplats har lika stor chans att kompetensutvecklas
och/eller göra karriär*

1 - Instämmer inte alls

7%

2

Av dem som valt att besvara
undersökningen anger 29 % ett värde
på den lägre delen av skalan (1-3)
medan 67 % lämnar ett värde på den
högre delen av skalan (4-6).
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Detta ger ett medelvärde på 4,4 av sex
möjliga.
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6 - Instämmer helt och hållet
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Vet ej
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*(oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder)

Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Jag får utbildning kring hur jämställdhetsproblematik på en arbetsplats kan se ut,
och i hur man undviker att bete sig på ett kränkande/nedvärderande sätt

1 - Instämmer inte alls

18%
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Av dem som valt att besvara
undersökningen anger 58 % ett värde
på den lägre delen av skalan (1-3)
medan 39 % lämnar ett värde på den
högre delen av skalan (4-6).
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Detta ger ett medelvärde på 3,2 av sex
möjliga.
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Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Det är inte accepterat på min arbetsplats att uttrycka sig på ett sexistiskt eller
nedvärderande sätt

1 - Instämmer inte alls

Av dem som valt att besvara
undersökningen anger 12 % ett värde
på den lägre delen av skalan (1-3)
medan 89 % lämnar ett värde på den
högre delen av skalan (4-6).
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Detta ger ett medelvärde på 5,2 av sex
möjliga.
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Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Såväl formella som informella arbetsuppgifter på min arbetsplats fördelas utifrån
kompetens/ledig kapacitet och inte utifrån kön

1 - Instämmer inte alls

2%
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Av dem som valt att besvara
undersökningen anger 13 % ett värde
på den lägre delen av skalan (1-3)
medan 82 % lämnar ett värde på den
högre delen av skalan (4-6).
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Detta ger ett medelvärde på 5,1 av sex
möjliga.
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Hur väl instämmer du i följande påståenden?
Ledningen på min arbetsplats är tydliga med att vi ska tacka nej till uppenbart
sexistiska kampanjer och dylikt – oavsett vilken kund det handlar om

1 - Instämmer inte alls
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Av dem som valt att besvara
undersökningen anger 12 % ett värde
på den lägre delen av skalan (1-3)
medan 70 % lämnar ett värde på den
högre delen av skalan (4-6).
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Detta ger ett medelvärde på 5,0 av sex
möjliga.
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Jag upplever att alla på min arbetsplats har lika stor chans att
kompetensutvecklas och/eller göra karriär*
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30%

Jag får utbildning kring hur jämställdhetsproblematik på en arbetsplats
kan se ut, och i hur man undviker att bete sig på ett
kränkande/nedvärderande sätt

40%

Det är inte accepterat på min arbetsplats att uttrycka sig på ett sexistiskt
eller nedvärderande sätt
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Såväl formella som informella arbetsuppgifter på min arbetsplats fördelas
utifrån kompetens/ledig kapacitet och inte utifrån kön
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Ledningen på min arbetsplats är tydliga med att vi ska tacka nej till
uppenbart sexistiska kampanjer och dylikt – oavsett vilken kund det
handlar om
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Analys

69 % av byråerna har problem med negativ särbehandling
När svaren analyseras visar utfallet att totalt sett 69 % av byråerna har problem med negativ särbehandling
av något slag. I denna siffra är de byråer inräknade där någon medarbetare antingen har svarat ja på frågan
om de själva varit utsatta och/eller ja på frågan om de sett en kollega bli utsatt. Detta motsvarar 22 byråer.
På sammanlagt 13 byråer finns ja-svar både på frågan om man själv blivit utsatt och på frågan om en kollega
blivit utsatt.
När fritextsvaren sorteras utifrån typ av kränkning märks att kränkande verbala kommentarer är mest
förekommande tillsammans med särbehandling/kränkning på grund av kön. Det bör dock observeras att
många typer av negativ särbehandling förekommer. Exempelvis nämner respondenterna sexuella
trakasserier, utfrysning/mobbning, hot och olämpligt språkbruk.

Få personer söker hjälp
65 % av de medarbetare som varit utsatt för särbehandling i någon form har inte sökt hjälp för det som
inträffat. Av dem som bevittnat att en kollega blivit utsatt svarar 64 % att de inte sökt hjälp för det inträffade.
Av dem som inte varit utsatta för någon form av särbehandling är kunskapen hög gällande vart de ska vända
sig om något sådant inträffar. 90 % vet till vem eller vart de ska vända sig.

Förövare finns bland chefer, kollegor och kunder
I de fall man sett kollegor vara utsatta för negativ särbehandling berättar 20 % av medarbetarna att förövaren
är en person i ledande befattning. Fritextsvaren visar också på att förövare återfinns även bland såväl
kollegor och kunder.

Samtliga beräkningar är gjorda utifrån värdet 4, 5 eller 6 på den sexgradiga skalan

De medarbetare som ej upplevt kränkningar ger högre värden
Bland de medarbetare som inte upplevt negativ särbehandling (ej själv utsatt, ej sett kollega bli utsatt)
upplever 74 % att alla har lika stor chans att kompetensutvecklas eller göra karriär i förhållande till 42 %
bland dem som upplevt negativ särbehandling. Bland dem som inte upplevt negativ särbehandling upplever
87 % att arbetsuppgifter fördelas utifrån kompetens/ledig kapacitet och inte utifrån kön medan motsvarande
siffra är 63 % bland dem som upplevt negativ särbehandling.
Endast 23 % av medarbetarna som upplevt negativ särbehandling upplever att de får utbildning kring hur
jämställdhetsproblematik på en arbetsplats kan se ut, och i hur man undviker att bete sig på ett
kränkande/nedvärderande sätt. Motsvarande siffra bland dem som inte upplevt kränkningar är 42 %.
Bland de medarbetare som inte upplevt negativ särbehandling upplever 91 % att det inte är accepterat att
uttrycka sig på ett sexistiskt eller nedvärderande sätt, och 73 % upplever att ledningen är tydlig med att
medarbetarna ska tacka nej till uppenbart sexistiska kampanjer. Bland dem som upplevt särbehandling
förekommer upplever 75 % att det inte är tillåtet att uttrycka sig på ett sexistiskt sätt och 57 % menar att
ledningen är tydlig med att tacka nej till sexistiska kampanjer.

