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Om studien och syfte
Kränkande särbehandling på arbetsplatsen - en branschjämförelse

→ Studien är baserad på Brilliant Futures undersökningar om kränkande särbehandling på arbetsplatser 
inom branscherna för bygg och tillverkning, serviceföretag och tjänsteföretag i Sverige.

→ Syftet med studien är att synliggöra skillnader i kränkande särbehandling mellan branscherna fördelat på 
kön och ålder.

→ Undersökningen är baserad på cirka 42 000 digitala enkätsvar från 68 organisationer, på frågan: 

”Har du under de senaste 12 månaderna varit fri från kränkande särbehandling (mobbning, diskriminering 
eller sexuella trakasserier) på jobbet?”

→ Procenttalen i graferna representerar den andel personer som har svarat de negativa svarsalternativen 
”1” eller ”2” på en femgradig skala.



4

Branschjämförelse

→ Tjänstebranschen är den bransch 
där flest upplever kränkande 
särbehandling

→ Inom alla branscher upplever kvinnor 
mer kränkande särbehandling än 
män, även om skillnaden är 
marginell inom tjänstebranschen 

→ Resultatet baseras på drygt 42 000 
besvarade enkäter från 68 
organisationer i Sverige, under 2019
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Åldersjämförelse

→ Kvinnor <30 är de som upplever  
mest kränkande särbehandling

→ Skillnader mellan könen är störst i 
åldersgruppen <30 år. 

→ I alla åldersgrupper upplever kvinnor 
mer kränkande särbehandling än 
män

→ Resultatet baseras på cirka 42 000 
besvarade enkäter från 68 
organisationer i Sverige, under 2019
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Bygg och 
tillverkning

→ Kvinnor upp till 50 år upplever mer 
kränkande särbehandling än män 

→ Bland de som är över 50 är det en 
något större andel män som 
upplever sig som utsatta 

→ Resultatet baseras på cirka 17 000 
besvarade enkäter, från 17 
organisationer i Sverige, under 2019
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Serviceföretag

→ Kvinnor i alla ålderskategorier 
upplever mer kränkande 
särbehandling än män

→ Flest upplever kränkande 
särbehandling bland unga under 30 
år

→ Resultatet baseras på cirka 12 000 
besvarade enkäter, från 20 
organisationer i Sverige, under 2019

9%

7% 7%

4%

6%

5% 5%

3%

< 30 30-40 41-50 > 50

Upplevd kränkande särbehandling 
inom servicebranschen fördelat på kön och ålder

Kvinnor Män



8

Tjänsteföretag

→ Unga inom tjänstebranschen är de 
som upplever mest kränkande 
särbehandling

→ Upplevelsen av kränkande 
särbehandling är mer jämställd inom 
tjänstebranschen jämfört med övriga 
branscher

→ Resultatet baseras på cirka 14 000 
besvarade enkäter, från 31 
organisationer i Sverige, under 2019
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Djupdykning

→ Följdfrågor är ställda till de som svarat att de har utsatts för kränkande särbehandling.
− Vem utsatte dig för kränkningen?
− Vad var det för typ av kränkande särbehandling?

→ Svaren är genererade från cirka 2 000 besvarade enkäter från 53 företagskunder 2019

→ I sammanställningen är de som svarat ”vill ej svara” på följdfrågorna borttagna, och kommer på slutet i 
en egen analys
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→ En kollega är den som vanligtvis utsätter en annan kollega 
för kränkande särbehandling, oavsett kön, ålder eller 
bransch

→ Män blir oftare utsatt för kränkande särbehandling av sin 
chef än kvinnor

→ Äldre personer (>40) upplever oftare att det är chefen 
som utsätter dem för kränkande särbehandling än yngre 
(<40)

→ Inom service- och tjänstebranschen är de vanligare att 
man känner sig utsatt för kränkande särbehandling av 
extern part jämfört med inom bygg 
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→ Bland kvinnor är diskriminering och mobbning de vanligaste 
formerna av kränkande särbehandling, bland män är det 
mobbing

→ Sexuella trakasserier drygt fyra gånger mer vanligt 
förekommande bland kvinnor än män

→ Bland yngre (<30) är den vanligaste formen av kränkande 
särbehandling diskriminering, och bland äldre är det 
vanligaste mobbning

→ Sexuella trakasserier är mest vanligt bland yngre (<30), för att 
bli mindre vanligt ju äldre man är

→ Mobbning är den vanligaste formen av kränkande 
särbehandling inom bygg- och tillverkning

→ Sexuella trakasserier är dubbelt så vanligt inom 
servicebranschen jämfört med tjänstebranschen
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Vad var det för typ av 
kränkande särbehandling?
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− Män tenderar att svara ”vill ej svara” på dessa följdfrågor 
oftare än kvinnor.

− Tolkning: Kvinnor upplever det lättare att lyfta att de blivit utsatta 
för kränkande särbehandling jämfört med män. Möjligen är 
samhället mer mottagligt för att prata om kränkande 
särbehandling mot kvinnor än mot män.

− Äldre personer har att svarar ”vill ej svara” i större 
utsträckning än yngre

− Tolkning: yngre personer, där den vanligaste formen av kränkande 
särbehandling är diskriminering, står för en mindre andel ”vill ej 
svara”, jämfört med äldre där mobbning är den vanligaste formen. 
En slutsats skulle kunna vara att det är lättare att prata om 
diskriminering på arbetsplatsen än mobbning.

− Andelen ”vill ej svara” är lägst inom tjänstebranschen, jämfört 
med bygg och tillverkning samt service

− Tolkning: att andelen som svarar ”vill ej svara” är lägre inom 
tjänstebranschen kan tolkas som att det är ett öppnare klimat 
inom tjänstebranschen jämfört med branschen för serviceföretag 
samt bygg och tillverkning.
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Om Brilliant Future

Brilliant är en del av Wise Group och är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och acdonplaeormar. 
Företaget erbjuder agerbara och datadrivna kund- och medarbetarinsikter som hjälper företag och organisadoner af 
fafa beslut som stärker affären.

Brilliant mäter och analyserar löpande medarbetar- och kundupplevelser. Resultatet av Brilliants data visar gång på
gång af engagerade medarbetare skapar lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden. Företagets vision är af 
hjälpa företag och organisadoner världen över af frigöra potendalen i människor.

www.brillianjuture.se


