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KAPITEL 7

Tiga är guld? 
Konsekvenser av att utmana maktmissbruk inom akademin

Emelie Miller

Inledning
Alltsedan den första kvinnan 1871 på nåder släpptes in genom de svenska 
universitetsportarna har kvinnor tvingats navigera och parera maktmissbruk 
inom akademin. Ojämställdhet i tillsättning av professurer har bidragit till att en 
majoritet av kvinnliga akademiker fortsatt befinner sig i akademiskt underordnade 
positioner (Universitetskanslersämbetet, 2018). Akademins patriarkala strukturer 
har medfört att de som missbrukar sin makt historiskt sett generellt varit män. 
Följande kapitel utgår från min erfarenhet av att som kvinna och doktorand 
anmäla en manlig professor. Min anmälan mot professorn innefattade följande 
punkter: indirekta och direkta hot, åsiktspåtryckning, ryktesspridning/förtal, 
vetenskaplig felinformation och sexuella trakasserier1 . Undertecknad anmälde 
även en kvinnlig lektor som medverkade i professorns missgärningar. I 
upprätthållandet av manligt maktmissbruk inom akademin finns dock viktigare 
aktörer att uppmärksamma än enskilda underordnade kvinnor. Kapitlet fokuserar 
på erfarenheterna och upplevelserna av hur anmälan hanterades och bemöttes.
 En övergripande kritisk diskussion kommer även att föras kring de följder en 
anmälan om maktmissbruk inom akademin kan få.  
 Inom akademin finns givetvis även kvinnor som missbrukar sin makt, och 
män som utsätts för maktmissbruk och/eller trakasserier från både män och 
kvinnor. Just denna text fokuserar dock på mina erfarenheter och upplevelser av 
konsekvenserna av att som kvinna anmäla en överordnad man. Inom akademin 
står män för lejonparten av trakasserier, vilket möjliggörs av strukturer där män 
tillåts bete sig kränkande gentemot kvinnor (Beech 2018; Bondestam & Lundqvist, 
2018; McCord et al. 2018; Pernrud, 2004). Manliga akademikers maktmissbruk 
och olika former av trakasserier utmanas sällan (Bondestam & Lundqvist, 2018; 
Pernrud, 2004; Beech 2018; McCord et al. 2018). En anledning till detta är att 
framförallt kvinnor som utmanar genom att anmäla ett sådant missbruk sällan 
belönas i det fortsatta arbetet utan istället straffas med personligt 

1  Universitetet anmälde i sin tur professorn till Statens ansvarsnämnd. I den anmälan skrevs mina 
punkter om till: 1) Oacceptabla uttalanden om ledningspersoner och en f.d. medarbetare vid Mittuniver-
sitetet, 2) Brister i handledarskap, 3) Kränkande särbehandling och 4) Sexuella trakasserier.
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och karriärmässigt negativa följder (Beech 2018; Clark-Parsons, 2018; Bjørkelo 
et al. 2011). Att anmäla missförhållanden benämns i litteraturen vanligen som 
visselblåsning – ett medvetet avslöjande av information om beteenden som 
kan antas vara olagliga, oetiska, trakasserande eller diskriminerande (Hersh, 
2002). Akademiska visselblåsare är vanligtvis seniora professorer som suttit i 
etikkommittéer, varit institutionschefer eller fackliga representanter (Hunt, 2010; 
Knight & Auster, 1999). På varje akademisk grad är kvinnor mer benägna än män 
att blåsa i visslan, trots att det har visat sig kunna innebära en stor risk för den 
akademiska karriären (Clark-Parsons, 2018; Knight & Auster, 1999). 
 Syftet med detta kapitel är att utifrån min position som doktorand och kvinna 
redovisa och analysera mina upplevda konsekvenser av visselblåsning och genom 
det synliggöra hur patriarkala maktstrukturer kan upprätthållas inom akademin. 

Metod
Texten har en autoetnografisk ansats, i vilken personliga erfarenheter analyserats 
för att bringa ökad förståelse för ett visst socialt fenomen i en viss kulturell 
kontext (Ellis, Adams & Bochner, 2011; Wall, 2006). De sociala fenomenen här är 
maktmissbruk och visselblåsning, med akademin som kontext. I autoetnografi är 
författaren subjekt i rollen som skribent och forskare, men också objekt som en 
del av det fenomen som undersöks (Ngunjiri, Hernandez & Chang, 2010). I detta 
fall betyder det att jag använder mig själv och mina erfarenheter av händelser 
inom akademin som undersökningsobjekt. Metoden lämpar sig särskilt väl för 
kunskapssökande kring komplexa mänskliga interaktioner (Ellis et al. 2011), dit 
akademiska strukturer och hierarkier rimligtvis hör. Materialet i detta kapitel är 
hämtat från min anmälan mot professorn, universitetets utredning till Statens 
ansvarsnämnd (SAN) och e-postkonversation mellan inblandade parter. Nackdelen 
med autoetnografi som metod är att författaren har makt att återge och tolka ett 
förlopp eller en företeelse utifrån sin egen position och förförståelse (Blanchard, 
1982; Di Summa-Knoop, 2017). Det vore naivt att påstå att ett kapitel som detta 
någonsin kan bli så kallat vetenskapligt objektivt, lika lite som en betydande del av 
allt annat som skrivs inom autoetnografi och närliggande metoder. Däremot kan 
ansatsen i detta fall med relativt stor tydlighet illustrera att vissa ämnen och frågor 
inom akademin kan upplevas som mer laddade än andra, till exempel frågor likt 
de som avhandlas i detta kapitel2 . 

2  Det står läsaren fritt att bilda sig en egen åsikt i frågan genom att själv ta del av den offentliga 
utredningen och på universitetet tidigare diarieförda skrivelser rörande professorn, samt begära ut 
anmälan och e-post.
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Anmälan och några av reaktionerna
Två år innan jag anmälde ovanstående missförhållanden påbörjade jag en 
forskarutbildning och fick till huvudhandledare en av avdelningens två 
professorer, tillika ämnesföreträdare, som av några kollegor ansågs vara ett 
geni. Denna typ av påstådda genialitet, som oftast attribueras män, kan medföra 
privilegier, inklusive medarbetares överseende när de geniförklarade männens 
agerande går utanför arbetsplatsens ramar (Mansfield et al. 2019). Enligt Hodson 
et al. (2006) och Tuckey et al (2009) har män med makt en ökad benägenhet 
att trakassera. Den maktmissbrukande genimannen av klassiskt snitt har dock 
börjat ifrågasättas, bland annat som ett resultat av metoo-rörelsen (Mansfield 
et al. 2019). När det gäller den aktuelle professorn går det, i såväl interna som 
mediala dokument bakåt i tiden, att förutom den nämnda genistatusen finna 
ett annat återkommande inslag, nämligen professorns rutinmässiga avfärdande 
av medarbetares kritik som varande rasistiska attacker. Att underordnade 
medarbetare, framförallt kvinnliga doktorander, ideligen skulle tyrannisera en 
manlig professor förefaller för undertecknad föga troligt. Min egen anmälan mot 
professorn besvarade han med att hävda att det i själva verket var jag som utsatt 
honom. De långdragna utredningarna mynnade slutligen ut i att professorn 
varslades om uppsägning och den tidigare nämnda lektorn fick en varning 
från personalansvarsnämnden. Vid ett ytligt betraktande kan detta se ut som 
en framgångssaga för underordnade kvinnor inom akademin, men en närmare 
granskning ger en mer problematisk bild. I den bilden framträder organisatorisk 
otydlighet och sexism, där kvinnor värderas lägre än män, där sexuella trakasserier 
fortsatt normaliseras, och där män stöttar män. Exempel på detta är nedanstående 
utdrag från universitetets anmälan som visar hur professorn och jag själv belyses 
av två akademiskt överordnade män, Ove och Urban:3 

Ove upplever henne överlägsen och arrogant, högburen /…/ Ove säger att 
professorn kan upplevas som verbalt aggressiv och hotfull men att det inte 
behöver betyda att han är aggressiv. Professorn kan uppfattas vara ganska 
dominant men inte negativt gentemot Ove. (bilaga 13, anmälan till SAN, Dnr 
MIUN 2018/2464) 

Urban säger att han lärt sig en del om rasism och beteende mot kvinnor av 
professorn. Urban påpekar att det enda han noterat om Emelie är att hon kunde 
svettas lite grann ibland och att hon var lite ångestdriven men att Emelie är en 
vanlig trevlig person. (bilaga 12, anmälan till SAN, Dnr MIUN 2018/2464) 

Båda ovanstående män är före detta avdelningschefer på avdelningen jag på grund 
av professorn kände mig tvungen att lämna, redan innan anmälan lämnades 

3  Alla personnamn, förutom mitt eget, är fingerade.
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in. Urban är dessutom professor på institutionen dit jag förflyttas. Ove passar 
bra in i bilden av överordnade män som blir förargade på den som anmält 
missförhållanden (Alford, 2016; Hedin & Månsson, 2012) och både Ove och Urban 
passar in i schablonbilden av män som rusar till den maktmissbrukande mannens 
räddning (Pétursdóttir, 2017), något jag kommer att ge fler exempel på. I såväl den 
omfattande utredningen som följde på anmälan som andra offentliga dokument 
beskrivs undertecknad av professorn, Ove, Urban och andra akademiskt 
överordnade även som inkompetent, ondskefull, förvirrad, lögnaktig och felaktigt 
klädd. 
 Som framgått besvarade professorn anmälan med att hävda att det var jag som 
utsatt honom och inte det omvända. Nedan följer ett exempel på den försvarslogik 
han spred, inte bara till kollegor utan också till studenter och allmänheten. Här 
påstås anmälan, vilken jag enligt honom inte förmått författa själv, även vara en del 
av en avlönad ledningsanknuten komplott: 

Millers nyligen kända och under längre tid dolda försök att bli accepterad som 
doktorand i psykologi är sannolikt orsaken till att hon efterkonstruerar ogrundade 
anklagelser och har fått utdelning genom en snabb överflyttning /…/. Att Miller 
återigen hävdar att det finns en ”tystnadskultur” och ”rädsla” för mig ingår i 
Millers/universitetsledningens strategi för att hitta en anledning för att ”avskeda” 
mig. /…/. Jag kan bara säga att Miller och de som hjälpt henne i författandet av 
anmälan utgår från en rasistisk diskurs /…/ (ur professorns yttrande till SAN, Dnr 
MIUN 2018/2464). 

Visselblåsarens, det vill säga mina, anmälningar om missförhållanden förklaras 
följaktligen bland annat av påstått missnöje med arbetspositionen (jmf Hedin 
& Månsson, 2012). I mitt fall valde studierektor, skyddsombud, före detta 
avdelningschefer med flera att försvara den anmälda professorn. Professorn och 
hans försvarare använde sig av en vanlig hämndmetod: smutskastningskampanjer 
(Hedin & Månsson, 2012). Jag mötte studenter på stan som undrade hur det var 
med mig och som berättade att de från mina forna kollegor fått höra att jag var 
rasist och professorsförtryckare. I utredningen hänvisar professorn gång på gång 
till kollegor som sägs kunna vittna om mina påstådda brister: 

/…/ och (Miller) har inte skött vissa av sina åtaganden på avdelningen och har 
kallats till studierektor Martinsson för att svara på kritik om ”hennes gränslösa 
och oseriösa” insatser i utbildningen (uppgifterna kan kontrolleras med 
Martinsson). (ur professorns yttrande, Dnr MIUN 2018/2464)

Den här typen av misskreditering och efterkonstruerat ”dokumenterande” av 
inkompetens är, visar andra studier, vanligt förekommande efter visselblåsning 
(Morehead Dworkin & Baucus, 1998).
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Utredningen och otydlighetens konsekvenser
Från att anmälan gjordes tills ärendet avslutades för universitetets del 
tog det mer än ett halvår. Processen som följde efter att anmälan gjordes 
upplevdes otydlig, eftersom det inte tycktes vara någon som tog ansvar för de 
konsekvenser som följde. Chefsjuristen hänvisade till dekanen, som hänvisade 
till Personalavdelningen/HR, som hänvisade till lokala facket, som hänvisade till 
centrala representanter, som hänvisade till företagshälsovården, som hänvisade till 
försäkringskassan som hänvisade till arbetsförmedlingen, som hänvisade tillbaka 
till arbetsgivaren osv4 . Rektorn figurerade som en central gestalt i utredningarna, 
men besvarade inga av mina mejl. De som istället, ibland, svarade var chefsjuristen, 
dekanen och HR-chefen. I mina, några stöttande kvinnliga akademikers och några 
andra inblandades många mejl till arbetsgivarföreträdarna efterfrågades tydlighet 
och transparens. Vi ville, i skrift, uppdateras om vad som gällde istället för att 
på omvägar nås av informationen. Denna önskan var i stort sett omöjlig att få 
gehör för. Olika missförstånd uppstod på grund av bristande kommunikation och 
dokumentation mellan de inblandade parterna och instanserna. Ett exempel på en 
kännbar konsekvens av detta var att jag plötsligt stod utan inkomst. Efter anmälan 
upplevde jag inte att jag tryggt kunde fortsätta att vistas på campus. Jag tvingades 
därför sjukskriva mig, trots att det inte handlade om sjukdom i vanlig mening utan 
en försämrad arbetsförmåga direkt kopplad till konsekvenserna som följde på 
anmälan. Försäkringskassan avskrev efter en period mitt ärende då de ansåg att 
arbetsgivaren inte upprättat en handlingsplan i tid. Via facket fick jag information 
att arbetsgivaren lovat gå in om det blev nej hos Försäkringskassan. Detta stämde 
inte enligt HR och jag tvingades ”bevisa”, vilket onekligen var svårt när det inte 
fanns i skriftlig form, att jag blivit lovad att min anmälan inte skulle få ekonomiska 
följder5 . Under hela utredningen fick den anmälda och avstängda professorn 
full lön; en skillnad värd att notera. Samtidigt som min trovärdighet från första 
början ifrågasattes utifrån bristen på skriftliga underlag insisterade arbetsgivaren, 
utan att tillfredsställande motivera varför, på att sådant som var av vikt i ärendet 
skulle behandlas per telefon, alltså en kommunikationsform som inte alstrar några 
bestående dokument. Nedan följer ett typexempel på (icke)svar i ett mejl från 
dekanen, fyra månader in i processen:

19/1 2019 
När det gäller vad som händer i ärendet vill jag inte mejla om det utan vill du veta 
något om det kan vi höras per telefon på måndag. 

4  Här finns ingen referens att ange eftersom kommunikationen angående detta i huvudsak skedde 
muntligt.
5  Mejlkommunikation i denna fråga finns att begära ut
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Förmodade goda intentioner till trots fick dekanen och övrigas ovilja att skriftligt 
hålla mig informerad negativa konsekvenser för min redan ansträngda situation. 
Otydligheten och avsaknad av skriftlig dokumentation förvärrade även de 
negativa effekter som tidigare forskning om visselblåsning belagt (Bjørkelo 
et al. 2011; Hedin & Månsson, 2012; Jos et al. 1989; Van der Velden et al. 2019; 
Veletsianos, Houlden, Hodson, & Gosse, 2018) och som jag upplevde: minskad 
arbetstillfredsställelse, förlorad avhandlingstid, försämrad hälsa och trakasserier 
från tidigare kollegor. Min anmälan skickades i oredigerat skick till professorn. 
Detta trots att polisen, som kopplats in utifrån min anmälningspunkt om indirekta 
och direkta hot, bedömt att det fanns en hotbild och jag därför utrustats med 
ett personlarm. Chefsjuristen efterfrågade personer som skulle kunna styrka 
min trovärdighet, utan att informera mig om att även deras berättelser och 
namn oavkortat gick till professorn. Det fanns, kan man misstänka, inte heller 
några riktlinjer eller omfångsmässiga begränsningar när det gällde professorns 
utrymme att bemöta anmälan. Mina fyra sidor bemöttes med över hundra 
sidor av motanklagelser från professorn, där jag, som tidigare nämnts, påstods 
ha utsatt honom för alla punkter i anmälan och mer därtill, inklusive påstådd 
rasism och alkoholproblematik. Förutom ansträngningarna att tillintetgöra mig 
som doktorand och privatperson haglade förtal över flera av mina anhöriga i 
professorns inlagor i utredningen. Detta drabbade bland annat en av mina systrar, 
som professorn bjudit in till privata sammankomster, men även personer som 
professorn aldrig träffat utan bara kände till utifrån information som t.ex. förnamn. 
Även sekretesskyddad information ur mitt avhandlingsprojekt lämnades ut av 
professorn i hans skriftliga bemötande av anmälan. 
 Under pågående utredning beslutades att den avdelning där professorn var 
anställd skulle fusioneras med avdelningen dit jag förflyttats. Jag erbjöds att 
skriva en riskanalys men sedan talades det inte mer om vad sammanslagningen 
kunde innebära för mig och riskanalysen följdes aldrig upp. Hand i hand med 
otydligheten gick oförmågan att ta mina farhågor om hämndaktioner från tidigare 
kollegor på allvar. Detta trots att arbetsgivaren kände till att det fanns en svår 
arbetsmiljöproblematik på avdelningen och ansett den så allvarlig att de på 
grund av den beslutade om nollintag för studenter till avdelningens utbildning, 
knappt ett år innan min anmälan. Visselblåsare äventyrar rådande gruppnormer, 
och slutna arbetsgrupper i kombination med maktmissbrukande män, med stort 
informellt inflytande, ökar risken för hämndaktioner (Hedin & Månsson, 2012; 
Hersh, 2002; Jos, Keashly, 1997; Sumanth et al. 2011; Tompkins & Hays, 1989). 
Detta gick från teori till levd verklighet i mitt fall.  Arbetsgivaren agerade tvärtemot 
vetenskapligt grundade rekommendationer om att tydligt uttrycka var ledningen 
står gällande hämndaktioner och trakasserier (Eckert & Steiner, 2018; Sumanth 
et al. 2011; Vega & Comer, 2005; Verhezen, 2010; Yamey, 2000). Det finns också 
enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ett förbud mot repressalier mot den 
som anmäler trakasserier. Mina farhågor, skulle det visa sig, var inte obefogade. 
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Kort efter det att jag utan resultat försökt påtala risken för vedergällningar från 
den arbetsmiljöplågade avdelningen anmälde halva personalstyrkan universitetet 
till Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK), för att arbetsgivaren 
gått vidare med min anmälan. Skrivelsen undertecknades av nio medarbetare, 
inklusive skyddsombudet, studierektorn och en nytillträdd manlig lektor. Mina 
före detta kollegor skrev följande om undertecknad: 

18/12 2018 
justitieombudsmannen@jo.se registrator@jk.se 

Det bör tilläggas att den mycket ordrika och intrikata anmälan från doktoranden 
innehåller sådana påståenden att det för de allra flesta läsare torde framstå som 
i det närmaste självklart att de är förvirrade fantasier, alternativt synnerligen 
illvilliga falsarier /…/ 

Ovanstående offentliga smutskastning skulle ha kunnat undvikas om 
arbetsgivaren tydligt och i tid markerat mot oacceptabelt beteende. Istället 
reagerade de genomgående alltför sent, via ledningspersoner som sade sig vilja 
motverka trakasserier men som, utifrån min tolkning av situationen, inte var 
bekväma med att ta det ansvar som skulle behövts (jfr Powell et al. 2018; Pyke, 
2018). 

Det krävs en (hotad) man
Studier visar att förändringar efter det att missförhållanden påtalats går 
långsammare om visselblåsaren är av lägre organisatorisk rang (Hersh, 2002). 
Detta var påtagligt hos den aktuella arbetsgivaren. Fyra tidigare kvinnliga 
doktorander intervjuades i utredningen som följde på min anmälan och ett 
mönster framträdde: En maktfullkomlig och kontrollerande professor som bryter 
ned underordnade kvinnor, vilka tvingas lämna avdelningen eller universitetet. 
Ansvarsflykten kan utläsas i utredningen, där det framgår att problematiken med 
den anmälda professorn varit känd i många år. Tidigare dekaner och rektorer tycks 
alltså inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder. En tanke är att arbetsgivarsidan varit 
mer orolig för eventuella mediala utspel från professorn än för de följder hans 
trakasserier riskerade få för de (främst underordnade) personer som han utsatte. 
En manlig professors ”rätt” till nya kvinnliga doktorander kan alltså ha vägt tyngre 
än den överhängande risk som fanns för dessa ovetande kvinnors psykosociala 
arbetsmiljö som doktorander. 
 Varför blev då utgången annorlunda i mitt fall? Möjligen för att det denna 
gång inte bara var en kvinnlig doktorand som stod i skottgluggen för professorns 
anklagelser utan även en grupp överordnade män. Anmälningspunkten 
om hot inkluderade rektor och prorektor, då även de ingick i professorns 
konspirationsteorier. En fråga man kan ställa mot bakgrund av forskning om 
visselblåsare och genus- och maktstrukturer inom akademin är om den aktuella 
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professorn skulle ha fortsatt att sitta säker på sin stol om inte dessa män med 
makt också varit utsatta. Tanken att det skulle kunna vara så baseras även på den 
historik som visar på arbetsgivarens brist på handling, och på hur hoten mot 
männen under utredningens gång blev utredarnas (chefsjuristens och HR-chefens) 
främsta fokus. Fler och fler detaljer efterfrågades och till slut framstod professorns 
och min framtid helt avhängig denna punkt. En professor, tillika en av några 
kvinnor inom universitetet som ingav hopp under utredningen, reagerade i ett mejl 
till ledningen: 

10/1 2019
Saken är den, som jag ser det, att hela denna utredning nu börjar likna rena 
trakasserier av en enskild medarbetare. Finns det inget ansvar för dennes 
[doktorandens] arbetssituation? Utredningen handlar ju numera inte i första hand 
om de hot och trakasserier som riktats mot doktoranden ifråga, utan berör de hot 
som riktats mot universitetets ledning. Att då implicit göra doktoranden, dvs en 
tidsbegränsat anställd i underordnad position, ansvarig för bevisföringen, genom 
de ytterligare krav som ställts på att ta fram information i denna fråga, är betydligt 
mer än vad som är rimligt att begära av en enskild medarbetare. /…/ 

Mejlet besvarades inte. Männens obehag ska inte förminskas, men diskrepansen i 
engagemang gällande de aktuella männens utsatthet jämfört med det jag och andra 
kvinnor utsatts för är för mig slående. 

Trovärdighetens gräns: sexuella trakasserier 
Det finns en kulturell sexism inom akademin som normaliserats så till den grad 
att sexuella trakasserier frekvent länge bemötts och behandlats som närmast 
oproblematiska (Pernrud, 2004; Savigny, 2014). Feministiska frågor avfärdas ofta 
som en provokation eller som något fullständigt irrelevant, och institutionskulturer 
där sexism sanktioneras är vanligt förekommande (Kalm, 2019; Powell et al. 2018). 
Generella trakasserier, såsom mobbning och annan kränkande behandling, går 
hand i hand med sexuella trakasserier – båda formerna bottnar i dysfunktionella 
arbetskulturer (Lopez et al. 2009). Trakasserande män riktar vanligen in sig på 
yngre kvinnor med mindre arbetslivserfarenhet och färre resurser till motstånd 
(Bondestam & Lundqvist, 2018; Eckert & Steiner, 2018). Det tar lång tid innan 
trakasserier anmäls, om de anmäls (Bondestam & Lundqvist, 2018; Rothschild, 
2013). Kvinnor är dock signifikant mindre toleranta än män gällande sexuella 
trakasserier (Russell & Trigg, 2004). Samtidigt är det inte ovanligt att kvinnor 
som utsätts för sexuella trakasserier skämtar bort det inträffade (Pernrud, 2004). 
Den utredning som följde på min anmälan brast i ovanstående kunskap och 
exemplifierar istället den normaliserade sexismen. I övriga punkter bedömdes 
undertecknad tillförlitlig och även doktoranders underordnade, utsatta position 
uppmärksammades. När det gällde de hotade männen ”fäster universitetet tilltro 
till den berättelse Emelie framfört”, och universitetet bedömde även att ”det därmed 
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får anses visat att hon utsatts för kränkande särbehandling”, men angående sexuella 
trakasserier drogs följande slutsats: 

I den del av anmälan som avser sexuella trakasserier anser Mittuniversitetet dels 
att uppgifterna i anmälan är förhållandevis vaga till sin natur och det framgår inte 
heller att Miller tydligt klargjort det oönskade beteendet. Tvärtom uppger hon 
själv att hon ”spelat med i deras jargong” när samtalen rört sexuella områden. 
Under sådana omständigheter har universitetet inte bedömt att rekvisiten för 
sexuella trakasserier är uppfyllda. 

Här finns således inte maktförhållanden med i argumentationen, som professorns 
hot om en tillintetgjord karriär och tillvaro för mig som doktorand. Plötsligt 
framställs jag som vag, trots att beskrivningarna av de sexuella trakasserierna 
i anmälan är lika detaljerade som allt annat. Utredarna använder dessutom 
det faktum att jag spelade med som ett argument mot att det skulle ha 
handlat om sexuella trakasserier, istället för att ifrågasätta vilka mekanismer 
inom organisationen som möjliggjort mannens trakasserier. Jag blir arg på 
resonemanget, men kvinnlig ilska finner sällan stöd hos omgivningen. Om 
en kvinna trakasseras gör hon bäst i att inte avslöja någon känsla; affektlös 
uppfattas hon som mest kapabel. Vill en utsatt kvinna ha stöd är skam den mest 
framgångsrika känslan att demonstrera (Matheson, Raspopow & Anisman, 
2012). Ilskans inneboende handlingskraft fortsätter att framstå som ett manligt 
privilegium (Borgwald, 2012; Norberg, 2008).

Systemfelets bevarande 
Trakasserier är direkt kopplat till arbetsplatsens svängrum för maktmissbruk 
(MacIntosh, 2005; Knight & Auster, 1999; Stalcup, 2013). Undertecknad insåg att 
de till synes givna interna kanalerna, likt skyddsombud och avdelningschef, inte 
kunde användas för att avhjälpa missförhållandena (Hersh, 2002; Morehead et 
al. 1998). Via mejlväxling till hela institutionen demonstreras nedan hur det gick 
när ett (annat) skyddsombud skötte sitt jobb, men motarbetades på sådant sätt 
att sannolikheten att någon mer skulle komma att våga anmäla missförhållanden 
minskade.

23/11 2018 
Som skyddsombud, med dagen med lika-villkorsombudet i backspegeln och 
med stora organisationsförändringar framför oss, vill jag uppmana er alla 
att föra loggbok med datum och beskrivningar om du upplever ”obekväma” 
interaktioner/situationer på arbetsplatsen /…/. 

Strax klev professor Urban in, samma professor som i utredningen (se ovan) 
valde att belysa undertecknad, någon han enbart flyktigt träffat, som bland annat 
”ångestdriven”. Han hade synpunkter på förslaget från skyddsombudet och 
svarade:   
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Fy fan Peter är min kommentar. Angiveri, missunnsamhet, skvaller, istf för att ta 
det direkt med den det gäller. Stasi lever tydligen än. 

Mejlväxlingen ägde rum under den pågående utredningen och jag kände mig 
därför träffad av Urbans utfall. Tidigt hade han verbalt uttryckt att den anmälda 
professorn var orättvist anklagad. Psykologiprofessor Urban reagerade likt många 
män, jämfört med kvinnor, mer aggressivt och mer skuldbeläggande gentemot 
den drabbade (Harber et al. 2015; Mulder et al. 2014; Mulder et al. 2017). Enbart 
underställda kvinnor dristade sig till att ifrågasätta Urbans ton. Undertecknad 
höll tyst, med hoppet om att prefekten skulle sätta ner foten. Mycket riktigt kom 
ett mejl från denne, som även det gick ut till hela institutionen, men det var inte 
Urbans ordval som påtalades: 

Hej Peter,
Vi båda, i våra respektive roller, är ansvariga för arbetsmiljön, men jag kan inte se 
ditt förslag som ett bidrag för att förbättra det /…/. 
 En institution där vi alla misstänker varandra för potentiella ”obekväma 
situationer” som kan komma att ske, motsvarar inte mina principer och mitt sätt 
att vara.
 Det skulle inte längre vara min institution.
 Jag skulle inte kunna fortsätta som chef i en sådan organisation.

I mejlet finns inte ett ord om Urbans anklagande budskap eller det 
uppseendeväckande ordvalet i hans svar på skyddsombudets utskick. Istället 
fick kollegiet veta att prefekten ämnade säga upp sig om de skulle dokumentera 
eventuell framtida utsatthet, det vill säga något som gick tvärtemot det som 
fakultetens lika villkorsombud uppmanat till i sin träff med skyddsombuden. 
Budskapet i prefektens mail, som skulle kunna uppfattas som ett förtäckt hot, 
bidrar utan tvivel till den tystnadskultur som omhuldar patriarkalt maktmissbruk. 
Sammanfattningsvis uppstår ett moment 22. Om en kvinna anmäler en 
maktmissbrukande man utan fullständig dokumentation riskerar hon att, i stil 
med ovanstående exempel, porträtteras som arrogant, förvirrad, ångestdriven 
och illvillig. Om kvinnan dokumenterar missförhållanden riskerar hon i stället, 
som i detta fall, att driva ännu en överordnad man överbord. Mailet fick, som jag 
uppfattade det, ingen negativ konsekvens för professor Urban utan ledningen 
valde att förlänga hans tjänst, trots att han passerat pensionsåldern. 
 Undertecknad hade aldrig behövt anmäla professorn - och genomleva 
konsekvenserna av anmälan - om organisationen fungerat korrekt. En 
maktmissbrukande person kan inte komma långt om arbetsgivaren i tid 
implementerar korrigerande konsekvenser. Att inte korrigera oacceptabelt 
uppförande leder till att sådant beteende vidmakthålls (MacIntosh, 2005). Har 
arbetsgivaren misslyckats med att i tid sätta stopp för maktmissbruk, som i fallet 
med den anmälda professorn, måste det tydligt och transparant framgå att det 
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blir kännbara följder för de som formellt eller informellt hämnas visselblåsare 
(Akella, 2016; Bjørkelo et al. 2011; Eckert & Steiner, 2018; Rehg et al. 2008; Sumanth 
et al. 2011). Först när medarbetare bevittnar att visselblåsning hanteras på ett 
föredömligt sätt och missförhållanden upphör kan en organisatorisk lärprocess 
initieras (Bjørkelo et al. 2011).

Konklusion
Denna text har haft en autoetnografisk ansats, där mina personliga erfarenheter 
och upplevelser av att vara kvinnlig doktorand och anmäla en manlig professor 
har analyserats. För mig har möjligheten att vara såväl det skrivande och forskande 
subjektet som själva objektet för analysen haft stor betydelse. Genom att mina 
egna erfarenheter har sammanställts och analyserats mot bakgrund av tidigare 
forskning blir det tydligt hur ett enskilt fall kan ge uttryck för mer djupgående 
strukturer som bland annat handlar om maktordningar – och tyvärr också 
maktmissbruk – inom akademin. Detta har i sin tur hjälpt mig att se vilka konkreta 
förändringar som krävs om det finns en ambition att den etiska kompetensen 
ska utvecklas hos medarbetarna. Vill akademin ge dem mod att anmäla 
missförhållanden måste det till exempel tydligt framgå att sådana anmälningar 
inte kommer att straffa sig (Callahan & Collins, 1992; Hedin & Månsson, 2012). I 
mitt fall förvärrades tillvaron avsevärt efter anmälan. Som framgått berodde detta 
dels på organisatorisk otydlighet och okunskap gällande anmälningsprocesser, 
dels på trakasserier i allmänhet och hämndaktioner i synnerhet, där forskning 
visar att det sistnämnda i princip alltid är att vänta – särskilt för kvinnliga 
visselblåsare (Hunt, 2010; Rehg et al. 2008; Yamey, 2000). Tiga är tvivelsutan 
guld om en utsatt underordnad kvinna i akademin vill slippa de konsekvenser 
talandet kan få och som jag själv erfarit efter min anmälan: utdragna, otydliga och 
dränerande utredningar, ett måttlöst och offentligt dokumenterande av påstådda 
karaktärsbrister hos anmälaren, smutskastningskampanjer, förlorad tid, försämrad 
hälsa och stundtals ett fullständigt förlorat hopp om den akademiska världen. 
Tigandets guld gynnar emellertid de maktmissbrukande männen, det leder inte till 
någon förändring och missgynnar därmed efterföljande kvinnor. För att långsiktigt 
stävja manligt maktmissbruk krävs, är min slutsats, en omfattande organisatorisk 
självrannsakan inom akademin parallellt med kvinnliga akademikers individuella 
och kollektiva kamp – ut ur skammen och in i ilskan. 
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