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Universitets och högskolors arbete mot 
sexuella trakasserier
UHR presenterar en undersökning på regeringens uppdrag 



• Allmänna iakttagelser

• Den akademiska kulturen och 
strukturen

• Utbildningsinsatser

• Vad säger forskningen om
−Utbildningsinsatser
− Styrdokument 
− Stödstrukturer
− Ledarskapets betydelse

• Avslutning

Disposition



• Ett flertal insatser startades efter #akademikeruppropet

• Det saknas goda exempel på heltäckande lösningar när 
det gäller lärosätenas arbete mot sexuella trakasserier

• De utvalda exemplen –
tar fasta på omständigheter kan leda till sexuella 
trakasserier, exempelvis bristande jämställdhet och makt-
och beroendeförhållanden

#akademikeruppropet har aktualiserat frågan om sexuella 
trakasserier



• Den akademiska strukturen och kulturen är den största utmaningen i 
lärosätenas arbete mot sexuella trakasserier
− flera aspekter som skapar förutsättningar för att sexuella trakasserier inträffar och 

tillåts fortsätta

• Trots det saknas åtgärder inom ramen för det förebyggande arbetet som 
tar sig an akademisk kultur och struktur

• Lärosätenas förebyggande arbete är huvudsakligen en juridisk process 
som riktas till utsatta eller potentiellt utsatta individer (juridifiering) –
leder enligt forskningen inte till förändring

Allmänna iakttagelser 1(2)



• Vanligast att förebyggande insatser riktar sig till anställda

• Få insatser specifikt riktade till doktorander

• Få insatser avser studenter som är inne i utbildningen

• Relativt vanligt att lärosätena förlitar sig på studentkårerna 

• Fackliga organisationer saknar ofta insyn i lärosätenas arbete

Allmänna iakttagelser 2(2)



• Ojämnställda villkor mellan män och kvinnor 

• Olika former av beroende förhållanden

• Grupper med osäkra anställningsförhållanden

• Obalans mellan den formella och informella makten där den informella 
makten kan finnas hos forskare med stora externa forskningsmedel

• Tystnadskulturen

• Vikten av tydliga och transparanta beslutskedjor

Den akademiska kulturen och strukturen 



• En vanlig förebyggande insats är olika typer av informations- eller 
utbildningsinsatser

• Riktar sig framför allt till anställda och huvudsakligen till chefer eller 
andra relevanta funktioner

• Oftast i form av studiedagar, seminarier, föreläsningar, workshops m.m.

• Ofta kombineras olika typer av utbildningsinsatser

Utbildningsinsatser



• Kan bidra till ökad kunskap om sexuella trakasserier men
kunskap i sig innebär inte minskad förekomst av sexuella trakasserier

• Blir bara så bra som kontexten tillåter den att vara

• Viktigt att relevanta funktioner har rätt kunskap

• Organisatoriska förutsättningar måste beaktas

• För att riktlinjer ska fylla en funktion behöver arbetet bottna i levda 
erfarenheter av utsatthet

Utbildningsinsatser – vad säger forskningen? 



• Flera lärosäten har tagit fram nya riktlinjer, rutiner och andra 
styrdokument avseende sexuella trakasserier eller uppdaterat de 
befintliga 

• Inget stöd i forskning att en policyprocess i sig påverkar 
underrapportering, minskar prevalens eller leder till fler formella 
anmälningar

Styrdokument ses som en viktig insats – inget stöd i forskningen



• Stöd i forskningen för att enbart en minoritet av de som utsatts för 
sexuella trakasserier anmäler

• Stöd i forskningen för att kvinnor gör en strategisk bedömning av risken 
för repressalier innan de överväger en anmälan
−Repressalier och försämrade karriärmöjligheter huvudorsaken för att inte anmäla

Stödstrukturernas betydelse – vad säger forskningen?



• Kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier lämnar arbetsplatsen

• Orsakerna varierar men några skäl kan vara:
−De utsatta tappar tilltro till arbetsplatsen när de inte får stöd

−De som berättar är inte tillräckligt skyddade under utredningen eller upplever en 
försämrad arbetsmiljö efter anmälan

−Det leder i sin tur till att andra inte vågar berätta eller anmäla

−Möjligheten till upprättelse eller förändring anses vara liten medan risken för 
repressalier anses alltför stor 

Vilken bild har växt fram under arbetet med studien?



• Ledarskapet är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt förändringsarbete

• Högsta ledningen måste ta sitt strategiska ansvar för genomförandet

• Det måste uppfattas att frågan är prioriterad

• Ledningen måste ha kunskap om sexuella trakasserier, maktobalans, 
härskartekniker m.m. för att kunna kommunicera på ett trovärdigt sätt

• Ett rättvist ledarskap är relaterat till minskning av könsdiskriminering

• Intervention på systemnivå kan minska förekomsten av sexuella 
trakasserier

Ledarskapets betydelse – vad säger forskningen? 1(2)



• Andra studier lyfter fram det aktiva ledarskapet som en framgångsfaktor

• Passivt ledarskap ökar risken för sexuella trakasserier av både män och 
kvinnor

• Aktivt och tydligt ledarskap främjar jämlikhet mellan kvinnor och män 
och visar samtidigt att sexuella trakasserier inte tolereras

• Forskningen visar att välintegrerade och egalitära arbetsplatser där män 
och kvinnor delar på makt och ledarskap förebygger sexuella trakasserier

Ledarskapets betydelse – vad säger forskningen? 2(2)



• Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin. En 
internationell forskningsöversikt - Maja Lundqvist och Fredrik 
Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning

• ”Hans liv fortsätter som vanligt.” Om upplevelser av genusbaserad 
utsatthet och sexuella trakasserier vid svenska högskolor och universitet, 
från utsatta kvinnors perspektiv – Lisa Salmonsson, Örebro universitet 

Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier. 
– En undersökning på regeringens uppdrag 
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