
Vi är arkeologer. Vi gräver fram, undersöker, tolkar och beskriver människans gemensamma 

historia. Vi sitter vid skrivbord, letar i arkiv och ligger på alla fyra på utgrävningsplatser, i alla 

väder, i jakten på det som varit.  

Få arbetsgivare, inom t ex universitetsvärlden, uppdragsarkeologin och på museer, samt ont 

om tillsvidareanställningar gör vår värld extra liten. Ett löfte om att få delta i 

forskningsprojekt, att få rapporttid, att få följa med på nästa utgrävning och/eller en 

förlängning av ens tjänst kan vara det som gör att man inte påtalar eller anmäler övergrepp 

och kränkningar. Många av oss som trots allt har anmält har fått se det förringas och förtigas. 

Stödet vi behövde fanns inte där, förövaren går vidare och vi byter istället arbetsgivare och i 

värsta fall bransch. Under ytan inom arkeologin vilar inte bara rester från det avlägset 

förflutna, utan även en sexistisk struktur med rötter i arkeologins egen historia.   

Idag ställer vi oss bredvid de personer som från alla branscher, alla samhällssektorer och alla 

klasser vittnar om det sexuella våldet, de sexuella trakasserierna och de härskartekniker som 

är en del av vår vardag och våra liv. Det här är vår historia. 

 

Vi som skrivit under arkeologernas upprop är alla arkeologer. Vi är inte alla yrkesverksamma, 

vissa av oss har lämnat branschen, andra klev aldrig in. Det som fört oss samman är 

drivkraften att säga stopp. Vi talar nu med en röst. Nu är det nog.  
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VITTNESMÅL:  

Det är en del av jobbet att arkeologer och museipersonal har direktkontakt med intresserade 

personer genom visningar, populärvetenskapliga föreläsningar och sociala medier. Tyvärr är det vissa 

berättelser som oftare än andra provocerar till sexistiska och rasistiska påhopp från okända män. Inte 

minst gäller det när kvinnor i historien lyfts fram eller när genusperspektiv integreras i utställningar. 

Jag har per mejl från just okända män blivit kallad för allt möjligt från jävla feministfitta till 

antisemitiska glåpord. Jag har fått nedsättande kommentarer om hur jag ser ut och om hur korkad 



jag är när jag sakligt har försökt svara på frågor om historia. Det är tydligen något de säger eller 

skriver till vilken kvinna som helst. På digitala forum antyddes vid ett tillfälle var jag bor och något om 

mina barn, vilket var otäckt. En man hänvisade i mejl till att hans före detta fru och hans barn 

jobbade på ett museum, så han hade minsann kunskap. Han tyckte att det gav honom rätt att kasta 

ur sig kommentarer i stil med att de förmodligen lagt nåt i maten där jag utbildade mig så att hjärnan 

förstördes. Det var svar på att jag i en offentlig kanal hade pratat om att det fortfarande ofta är så att 

mäns roller aktivt lyfts fram när historia berättas, medan kvinnors roller undervärderas och 

marginaliseras.  

  

 

 Under arbetet med studentföreningens tidning tar "den manlige styrelsekollegan X" mig på låret. Vi 

är ensamma i ett litet rum. Inget mer hände och jag kommer inte ihåg hur jag reagerade mer än att 

jag kände mig äcklad och i panik messade min killkompis och frågade vad jag skulle göra. 

På en fest på institutionen blev jag rejält överförfriskad, tyvärr på eget bevåg. Någon gång under 
kvällen hjälper en annan manlig styrelsekollega, "Y", mig till en taxi som han bokat så att jag kommer 
hem. Morgonen efter kommer jag bara ihåg att han hjälpte mig till taxin. Efter mycket ångest ringer 
jag honom och tackar för hjälpen och frågar lite oroligt och skamset om det hände något på festen. 
Varpå han säger att jag hånglat med "den manlige styrelsekollegan X". Äcklet kommer över mig, jag 
skulle aldrig ens ha tagit i "X" med tång om jag varit medveten om vad jag gjorde. Jag är jättetacksam 
över att "Y" avbröt det och såg till att jag kom hem. Jag vill inte ens tänka på vad som skulle kunna ha 
hänt om han inte gjort det. Den här händelsen har jag alltid anklagat mig själv för. Så här i efterhand 
står det dock klart och tydligt att han utnyttjade att jag var såpass alkoholpåverkad. 

När jag skriver detta och läser era andra vittnesmål dunkar mitt hjärta och en panikkänsla växer i 
bröstet. Av tidigare vittnesmål förstår jag att åtminstone ett handlar om samme man "X". 

Förutom dessa två vittnesmål har jag själv inte upplevt något mer. Men jag kommer ihåg ett tillfälle 
vid en annan styrelsefest där jag ser en man ta en kvinna mellan benen. Hon säger "Nej men vad gör 
du "Z"?!" men han bara skrattar. Konstigt nog fortsatte vi umgås med den mannen. 
 

 

I början av 2000-talet var jag nyanställd på ett statligt museum. Projektanställningarna avlöste 

varandra. Mina närmaste kollegor inom arkeologi- och samlingsområdet, inklusive en enhetschef och 

facklig företrädare, hade för vana att umgås efter arbetstid. Det kunde vara femkamp, bastubad och 

after work. De kallade sitt sällskap SNIPPAN och bara män fick vara med. När jag framförde att jag 

gärna ville hänga med och ifrågasatte varför de bara bjöd med män (däribland en kollega som 

anställdes samtidigt som jag och som hade samma tjänst) fick jag höra att de minsann var fria att 

umgås med vilka de ville efter arbetstid och att jag väl kunde umgås med (de kvinnliga) pedagogerna 

istället.  

 

  

Jag har alltid uppfattat jargongen inom arkeologin som ganska sexualiserad och med en otydlig gräns 

mellan professionellt och privat på arbetsplatsen. På de olika ställen där jag pluggade, doktorerade 

och jobbade var det vanligt både med tillfälliga sexuella relationer, etablerade kärleksrelationer och 

nära vänskapsband på arbetsplatsen/institutionen – både mellan kollegor och mellan överordnad 



och medarbetare eller student. Det här bidrog till att det kändes skämmigt och svårt att berätta om 

situationer med sexistiska övertramp och sexuella trakasserier.  

   

 

  

Det här är ett tag sen, men på min institution fanns en professor som i ett samtal plötsligt kunde säga 

”Blir du kåt nu?” eller ”Tänder du på XX?” och liknande saker. Alla runt honom, även jag, bidrog till 

att skratta bort, avleda uppmärksamheten, eller diskret eskortera bort någon utsatt från samtalet. 

Det var pinsamt och uppenbart alkoholrelaterat. På den tiden hade jag ingen terminologi för sexuella 

trakasserier trots att vi diskuterade genusforskning i teoretiska termer.  

   

 

  

En professor som jag för många år sen mötte genom mitt forskningsämne är internationellt etablerad 
med högt anseende. Han är ofta omskriven och mycket framgångsrik hos forskningsfinansiärer. Min 
erfarenhet är att han var ganska nedlåtande mot kvinnliga doktorander som kritiserade hans 
forskning, samtidigt som han i ”postseminariesammanhang” plötsligt blev privat och närgången. På 
en konferensmiddag med dans tog han tag i mig för att dansa och höll fast så hårt och tätt på olika 
delar av min kropp att jag av någon anledning frös till och inte kunde ta mig ur hans grepp. En 
kvinnlig doktorand från hans institution som jag inte ens kände såg vad som hände. Hon drog 
handgripligen bort mig från honom och dansgolvet, med en arg kommentar till mannen. Hon 
förklarade sen att det inte var första gången. Jag var tacksam för hennes mod.  

   

 

  

Under mina första säsonger med uppdragsarkeologi var det vanligt att männen körde en grabbig 

jargong med en blandning av antydningar som sexualiserade de kvinnliga arkeologerna och en 

kapplöpning i äckliga skämt. Hur som helst var det ett tydligt maktspråk mot yngre kvinnor med 

säsongsanställningar, medan männen generellt var mer etablerade. Projektledaren var i högsta grad 

delaktig i den sexistiska jargongen, han var också fackligt aktiv och gjorde sen en karriär inom facket. 

När min anställning tog slut och mitt arbete skulle utvärderas sa han rakt ut att jag måste förstå att 

jag är längst ner i hierarkin och inte skulle bli långlivad i branschen om jag ifrågasatte något i hans 

ledarskap eller i projektet. För så ville han och hans kollegor ha det, sa han. Passade det inte så var 

det lika bra att dra, för det fanns inget de tänkte ändra. Efteråt har andra unga kvinnor berättat för 

mig att de blev uppläxade på samma sätt. Men jag är glad att han hade fel och trots allt som vi 

skriver här så har många arbetsplatser förändrats till det bättre under senare år.  

   

   

 

  

Under min doktorandtid bildade vi en grupp för att fördjupa vår gemensamma forskningsinriktning 

och nätverka utöver det egna universitetet. Det var ett bra stöd och inspiration. Några av oss fick 



nära kontakt. Bland annat pratade jag mycket både om forskningsproblem och livet med en manlig 

deltagare som inte mådde så bra privat. Vid ett tillfälle gjorde vår grupp en exkursion med 

övernattning och den här mannen blev mycket berusad på kvällen och kom i konflikt med andra. Jag 

tror att vi alla tyckte att detta var jobbigt och att hans mående på något sätt kidnappat hela 

situationen. Men jag kände också medkännande och ansvar för att ta hand om honom, kanske för att 

vi hade pratat tidigare och för att jag visste att han hade en svår tid. På natten skulle männen dela 

rum och likaså skulle kvinnorna dela rum i samma hus. Vi försökte få honom att gå och sova, men 

han kom tillbaka. Jag gick med honom på en promenad i förhoppningen att han skulle nyktra till och 

han gjorde olika fysiska närmanden som jag försökte avstyra. Jag har en känsla att de andra tyckte att 

det var dumt att jag följde med honom ut och det var det förstås. När vi skulle sova kom den här 

mannen in i vårt rum, kröp ner i min säng och propsade på att han skulle sova där. Jag försökte mota 

bort honom, men utan framgång. Jag var förtvivlad, det kändes helt sjukt att detta hände! Jag minns 

inte alla detaljer i det som följde, men min kollega försökte hjälpa till. Och jag minns att jag faktiskt 

var rädd. Det slutade med att vi båda kvinnor tog oss ut från rummet där vi egentligen skulle sova, 

medan han låg kvar. Hon åkte hem på småtimmarna och jag satt länge med rusande tankar på en 

klippa ute i skogen innan jag vågade mig tillbaka. På morgonen ville ingen av oss som var kvar prata 

om saken. I efterhand konfronterade jag honom med hans beteende. I mina ögon hade han hade 

brutit ett förtroende, för jag trodde att vi var vänner och ville därför tala ut. Han var ganska 

oförstående, kom inte ihåg eller tyckte inte att det var så farligt. Han bad ändå om ursäkt, men på ett 

sätt som gjorde att det kändes som att jag blåste upp en bagatell. En obehaglig tagg sitter kvar trots 

att detta var länge sen nu. Efter detta skingrades så småningom vår grupp, jag kände skam och det 

gjorde kanske andra också.   

  

 

  

Under en seminariegrävning blev jag utsatt av sexistiskt påhopp från en manlig  

grävningsassistent. Vi var indelade i grupper om fyra och vi i vår grupp fungerade väldigt bra ihop – 

jobbade på bra men skämtade även en del under dagarna (som man ofta gör på grävningar!). Av nån 

anledning röt den här mannen åt mig och den andra kvinnan (inte de två andra som var män) "se till 

att få upp den där stenpackningen istället för att stå här och prata om hårinpackningar". Jag trodde 

inte mina öron och blev helt paff, sen blev jag skitförbannad! Jag är inte den som håller tyst i såna här 

situationer så han fick höra om detta efteråt, men det har stannat med mig genom åren – känslan av 

att inte kunna skratta och ha kul på jobbet för då riskerar en att bli sedd som ointresserad. Jag undrar 

om män blir behandlade sådär av kvinnliga grävledare/assistenter?!  

  

 

  

Jag har jobbat som arkeolog utomlands under många år och har varit med om många olika 

situationer där jag har känt mig annorlunda behandlad på grund av att jag är kvinna – alltifrån att jag 

och de andra kvinnorna på de olika projekten har fått mindre ansvar jämfört med männen fastän att 

vi haft högre utbildning och mer erfarenhet. Tyvärr har jag vant mig vid att det är så här i landet där 

jag bor, men det betyder inte att jag inte blir förbannad varenda gång det händer.   

  

Jag har jobbat som arkeolog inom gruvindustrin i landet där jag är bosatt. Under alla år så tror jag 

inte att det gått en dag utan att jag fått stå ut med sexistiska kommentarer och blickar från de 



manliga gruvarbetarna. Än om dessa inte var arkeologer så är detta nåt som vi kvinnliga arkeologer 

får stå ut med om vi vill jobba som arkeologer här.   

  

När jag var gravid med min äldsta son i vecka 37 fick jag ett förtryckt kort från min arbetsgivare/chef 

på min födelsedag där det stod "Synd att du inte visade dina bröst mer innan du blev gravid". Han 

tyckte nog att han var rolig men för mig kändes det bara obehagligt och ledsamt.   

  

Samme man gav mig inte mitt jobb tillbaks efter att jag varit föräldraledig. Han gick bakom min rygg 

och gav jobbet som han hade lovat mig till någon annan. Bör tillägga att detta var utomlands och ej i 

Sverige.  

  

 

Inledningsvis har jag, lyckligtvis, aldrig utsatts för sexuella trakasserier eller sexuellt våld vare sig 
under min studietid eller inom ramen för mitt arbete som arkeolog. Genom att skriva detta förringa 
jag de upplevelser och de erfarenheter jag har… Och det är ju delvis så det fungerar, subtilt, med en 
kommentar här och där, till man tillslut tror att det är hos en själv problemet ligger och inte hos dem.  
 
När jag bestämde mig för att bli marinarkeolog förstod jag vid ett tidigt stadium vilken nackdel det 
var för mig att jag var född till kvinna. (Det där var troligen en av de sorgligaste meningar jag 
någonsin skrivit…) 
 
Att utföra det marinarkeologiska arbetet på ett säkert, och därmed framgångsrikt sätt, krävs det tillit. 
Arbetslagen är hårdare sammansvetsade än vid arkeologiska undersökningar på land, dels beroende 
på att verkar tillsammans under långa projekt på en mycket begränsad yta ombord på båtar, men 
även beroende på att våra liv faktiskt vilar i våra kollegors händer. För att passa in i arbetslaget fick 
jag helt enkelt anpassa mig, och bli ”en av grabbarna”  
 
För det mesta funkar det, men hur lätt är det att på ett säkert sätt kissa från relingen på en liten båt, 
mitt i vintern? Killarna gör det ju hela tiden, så jag utgår ifrån att även jag förvänats göra det. Att gå 
utan toalett i 8-10 timmar, och det i kombination med behovet att byta en tampong är inte helt 
förenligt.  Det tog mig år av tjat innan jag lyckade övertala mina kollegor att vi borde göra som våra 
kollegor på land, och räkna med en toalett i kostnadsberäkningen. Vid nåt tillfälle, när det fanns en 
toalett, men jag hade fått förhinder från att delta vid undersökningen fick jag höra att de hade fixat 
mig en toa, kostnaden för den, nu till ingen nytta…. Kostnaderna hade tagit från projektet och jag 
skulle sluta tjata om en toa.  
 
Men det är de små sakerna, som bygger på. Som visar på arbetsmiljön, och hur vi ses ner på 
 
- Att ens manliga kollegor tar äran för ens arbete. 
-Ens kollegor busvisslar i omklädningsrummet när man byter om.  
-Att behöva tjata och be om att få räkna med en toalett i kostnadsberäkningen, och sen få gliringar 
för vad den kostar projektet.  
-Att konstant bli kallad mindre erfaren av sina mindre erfarna manliga kollegor. Inte ens efter det att 
jag gått till min chef erkändes för min kompetens.  
-Vid en diskussion kring huruvida jag skulle få en fast anställning eller inte svarade min kollega att det 
ju inte spelade så stor roll. Jag skulle ju återvända till universitetet, och de forskande arkeologerna är 
ju inte ”riktiga arkeologer” tillskillnad från de som jobbar inom uppdragsarkeologin.  
 



Jag vet inte ens längre om det har med mitt kön att göra, eller om det bara är en osund arbetsplats. 
Är jag för vek för att jobba här? Skulle de behandlat mig såhär om jag hade varit född man? Borde jag 
överhuvudtaget gett mig in på den här mansdominerade sektorn av arkeologi? Borde jag ha hållit 
tyst? Borde jag ens brytt mig om att försöka arbeta i en miljö som gynnar män framför kvinnor?  
  

 

Jag gick till studievägledaren gällande just studievägledning för att få bolla lite tankar.  

Tyckte han verkade väldigt oengagerad och satt mest och log och pratade om att jag kan söka på 

hemsidan och att jag skulle återkomma när jag hade lite mer specifika idéer kring vad jag ville göra. 

Tänkte mest att han kändes lat och att jag hade kunnat göra jobbet bättre själv men gjorde som han 

sa. När jag kom tillbaka satt han och surfade efter konserter eller vad det var och började fråga mig 

om vad jag gillade för musik, vad jag skulle göra i helgen och om jag ville gå på rockklubb med 

honom. Jag började skratta högt och gav repliken "brukar inte det vara 18-åringar som hänger där?!", 

sedan gick jag därifrån. Reaktionen var ett resultat av att jag blev så ställd, chockad! När jag gick 

därifrån tänkte jag att han flörtade med mig och att känslan av att inte vara "safe" som student 

kändes olustig. Kommentaren från mig var ett sätt att få pika, säga någonting som ett försvar mot att 

hans agerande/uttalande var opassande. Efter det har jag försökt undvika honom, och när jag sett 

honom har han sökt ögonkontakt och jag har försökt vara proffsig och sagt hej. Han log ofta, kunde 

ge en "flört"-blinkning och jag blev åter helt ställd och kände en skam. Jag tänkte ofta att jag inte 

skulle le och vara så glad som jag är, det bidrar till missförstånd har jag fått höra i andra situationer. 

Han är fortfarande kvar på sin position.   

   

  

 

En vår var jag närvarande på en utgrävning vid Medelhavet där det förekom en hel del skumma 

saker. Vi var huvudsakligen studenter från universitetet och arbetade som volontärer.   

Professorn som ledde projektet hade en manipulativ personlighet och snärjde oss alla med hur bra 

och intressant projektet var och vi fick skriva på ett papper där vi uppmanades att berätta/ta upp alla 

problem direkt med honom under projektets gång. Stämningen blev intern och vi blev isolerade p g a 

att gruppen var liten och konstant var med varandra varje dag under 5 veckor. Mycket av problemen 

och mitt mående uppdagades när jag kom hem och fick ”facit” i handen.   

Vi fick bland annat höra att det inte var så passande att ha shorts på sig som kvinna. Det kunde 

missleda uppmärksamheten eller misstolkas och vi tyckte det var lite märkligt. Det var ca 25-30 

grader varmt och när vi en morgon var några som hade shorts så fick vi höra kommentarer som ”oj oj 

oj!”. Vi förstod aldrig vad det berodde på men förstod sedan att det tolkades som något sexuellt och 

inte hade någonting med säkerhet att göra som vi först trodde. Jag beslutade mig för att fortsätta ha 

shorts för att påvisa att det inte var ok, men varje dag mådde jag dåligt för att jag någonstans kände 

mig så dömd och att jag då skulle ”skylla mig själv” för att jag fortsatte ha shorts. När en av 

medarbetarna började prata med mig och dra med skärsleven mot min vad och prata konstigt så 

förstod jag att gränsen var nådd…  Dock var nog det största problemet den bordellverksamhet som 

bedrevs i bottenvåningen på hotellet vi bodde på. Hotellet var även ett boende för flyktingar. Det 

brukar ofta vara sammanlänkat att flyktingar utnyttjas i dessa situationer. Vi som bodde tillsammans i 

ett rum vittnade om hur bilar stannade på vägen och kvinnor hoppade in och ut ur bilar. Vi hade 



”första parkett” då vår balkong var i riktning mot vägen där de mesta skedde. Den fråga vi ofta fick 

från professorn var om ljudnivån från ”klubben” störde oss men vi sa nej. Vi förstod inte att han 

menade samma plats… och vi vågade absolut inte säga något, då han till och från kunde uttrycka sig 

rätt aggressivt och jag upplevde att jag tyckte han var skrämmande. Det var något som inte stämde. 

Ibland brukade jag sitta ensam på en bänk och röka och fick väldigt märkliga blickar. Ibland visslade 

män efter oss kvinnliga studenter. Kände mig smutsig på något sätt. En dag rycktes mattan undan 

under mina fötter, där jag satt på bänken var marken fylld av använda kondomer, fimpar, kanyler… 

jag fick panik och sprang upp på mitt rum och berättade för dem jag bodde med. Då var det som att 

vi hade kommit på ”hemligheten”. Vissa som hade varit på ”klubben” nämnde även att det kanske 

inte är en vanlig klubb utan något annat. ”Mycket röda lampor” minns jag att någon sa och fnissade… 

När vi väl kom hem så påtalade jag problemet för studierektorn. Jag berättade att det är opassande 

att en statlig organisation stöttar ett projekt som har studenter på ett boende där det bedrivs 

prostitution. Han svarade med att universitetet inte stöttar projektet ekonomiskt och därmed har de 

inte med projektet att göra. Jag sa att universitetet bistår med studenter och instrument/verktyg, 

men får repliken att det är frivilligt, men att han ska prata med professorn. Jag får en känsla av att 

det inte kommer bli av samt att mitt namn kommer att ”läcka” och skickar ett mail till professorn och 

skriver att jag har belyst problemet. Tillbaka fick jag ett långt mail om varför jag inte sagt något på 

plats och att han minsann skulle göra så att jag aldrig någonsin skulle få ett jobb inom arkeologin. Jag 

blev rädd, pratade med studentföreningen som skickade mig till studentombudet. Två ombud läste 

mailet han skickade och oberoende av varandra satte vi oss ned och båda sa att mailet räknas som 

olaga hot. De frågade hur jag ville gå vidare med detta och jag sa att jag inte ville att andra skulle få 

vara med om det jag upplevde samt att andra far illa av valet av boende som vi bodde på. Jag ville att 

vi skulle finna en lösning på ett problem. De förde min talan. De fick mail av studenter som skyddade 

honom. De fick mail av prefekter och studierektor som ifrågasatte mitt val att höra av mig till 

professorn direkt. De ordnade ett möte med prefekt, studierektor, studentombud och mig. Prefekten 

sa att han hade fått både samtal och mail från studenter från utgrävningen som inte höll med mig 

samt att professorn inte var närvarande för att försvara sig och därmed så var jag rätt ensam i mitt 

påstående. Studierektorn sa: ”Jag måste säga att du är modig och att du har en hög integritet”. Jag 

kände mig förminskad, sliten, ensam, utmattad. Ingen vågade säga emot eller vara med mig för att 

de var så rädda för professorn. Jag mådde psykiskt dåligt och var rädd varje dag jag var på 

institutionen. På nätterna drömde jag att jag blev hotat och slagen, en konstant rädsla. Jag belyste ett 

problem men blev problemet. Allt sopades under mattan, fem år senare fortsätter projektet och har 

gjort sedan dess, varje år och i skrivande stund söker de volontärer för 2018. Det visade sig senare att 

problemen även hade skett tidigare år samt att vår ”vaktmästare” som var med på utgrävningen äger 

”klubben”. Kortfattat -- hallicken fick betalt och jobbade i vårt projekt… Det förstnämnda, 

”shortssituationen” tog jag inte upp när jag märkte att ”intresset var svalt” gällande en lösning på 

”bordellproblemet”.   

   

 

Jag städar i ett utrymme och är så gott som färdig när en kollega (som jag inte arbetat med innan) 

kommer in med en kartong. Han ställer den på en bänk och tittar på mig med granskande blick från 

topp till tå till topp. Jag blir kall inombords och tänker ”hände det där nyss?!”… efteråt frågar han om 

jag kan ta hand om det han tagit in. Jag säger ”nej, jag har ingen aning om var allt ska vara” och att 

det är bäst att han fixar det själv samt att han plockar rent efter sig då jag precis plockat i ordning 

rummet ifråga. Efter det kommer han förbi kontoret där jag sitter (ett kontor där inte många 

passerar och där han inte brukar gå) och säger ”Jaha, du sitter fortfarande här, ja..” och jag svarar ”ja, 

jag sitter fortfarande här och jobbar” vilket händer några gånger. Jag har en jobbig känsla i kroppen 

och pratar med en kollega om situationen. Kanske var det jag som missförstod, hen svarar ”han är en 



sexist”. En annan kollega som jag pratar med någon månad senare responderar ”han är känd för att 

vara sexisten på våran arbetsplats”… Han är fortfarande kvar på sin position.  

  

 

  

Vi som deltog i en utgrävning hade en utekväll tillsammans med middag i stan. Grävledaren, som 

hade ett dåligt sinne för alkohol och ett omtalat temperament, blev så full på middagen att vi inte 

kom in på nästa ställe som vi skulle gå till. Alla hade respekt för grävledaren och därför avstod vi alla 

(ca 10 personer) från att gå vidare. Istället gick vi hem till en av arbetskollegorna. Där fortsatte 

festen. Fortfarande pratar folk om denna utgrävning som att det var en så bra utgrävning med bra 

stämning och kamratskap -- som i ett lögnaktigt rosa skimmer. I verkligheten var det en hierarkisk 

arbetsplats där ingen vågade säga emot ledarna eller stå upp för varandra. Där fanns även två 

kvinnliga grävledare som utnyttjade sin ställning för att trycka ned folk. En av dessa var så elak, hon 

gjorde bl a så att arkeologer som jobbade under henne grät. Själv blev jag hotad och illa behandlad 

när jag sa emot henne och har inte återgått till arkeologin efter detta. Jag kan just tänka mig hur nöjd 

hon är över detta.   

  

 

   

Som ung arkeolog insåg jag tidigt vilken svår bransch det var. Vi fick på första träffen på Akursen höra 

att om vi ville få jobb som arkeologer kunde vi mer eller mindre glömma det. Jag insåg även snart att 

jag inte passade in i den traditionella ”arkeolog-rollen” och jag vet inte hur många gånger jag har fått 

höra att jag inte ser ut som en arkeolog. Hur nu en sådan ska se ut…   

Jag fick bland annat höra från en av lärarna att jag var duktig men hade utseendet emot mig. Min 

handledare på C-uppsatsen fick frågan av en annan kollega hur han skulle gå till väga för att få 

handleda en sådan ärta som jag. En äldre gift man från universitetet, tillika småbarnspappa, bjöd 

flera gånger med mig på diverse olika uppdrag. Jag var glad att få vara med men tyckte efter ett tag 

att det blev lite obekvämt när han påpekade att han inte hade berättat för sin fru att jag var med 

honom ute i fält. Och när han vid ett tillfälle berättade att han skulle ha bjudit ut mig på date om han 

inte var gift kände jag att det hela hade gått för långt. Vi hade inte kontakt mer efter det. Och det 

sorgliga är att JAG kände att jag hade sabbat en chans till jobb. Senare fick jag veta att en kollega till 

mig råkat ut för samme man och han hade sagt och gjort liknande saker mot henne under samma 

tidsperiod som jag och han umgicks.   

Under en grävning utomlands som drevs av ett svenskt universitet erbjöd sig en äldre arkeolog från 

en svensk myndighet att som han uttryckte det ”hjälpa oss tjejer av med de smutsiga kläderna” efter 

grävningen. Jag blev helt paff och fann mig inte alls. En av de andra tjejerna tog dock upp detta med 

vår grävledare som hanterade situationen väldigt bra och både pratade med oss och konfronterade 

mannen. Han lovade att be om ursäkt och hade sagt att han skämdes, jag hörde dock aldrig någon 

ursäkt och någon dag senare for han hem.   

En annan gång hjälpte jag till under en väldigt hektisk period på min arbetsplats. Alla slet i mig på 

grund av min specialkompetens. En manlig kollega från en annan myndighet påpekade då inför hela 

gruppen att jag bara var populär för att jag var så snygg.   

  

 



Avslutningsfest i ett större projekt. Jag var runt 30 år gammal och hamnade vid en ca 20 år äldre 

manlig kollega, som var överdrivet intresserad av att diskutera civilstånd och moral, gav 

komplimanger om det ena och andra, och efter en stund sa: "Det naturliga för mig är ju att stöta på 

dig nu, även om jag har en sambo, nu när vi sitter så här som man och kvinna", "Det naturliga för mig 

är att känna attraktion och det är en speciell kemi här", "Du är väldigt intressant" och liknande fraser. 

Han tog för givet att jag skulle bli smickrad och att hans intresse var välkommet eller "självklart", men 

istället ifrågasatte jag varför det jag uppfattat som en vänlig kollegial vänskap och stämning under 

projektet nu förvanskats, och varför han antog att jag skulle vara positivt inställd till hans "nya" 

intresse. Stämningen (hans) dalade markant efter detta.  Kollegan hade alltid tidigare varit mycket 

trevlig, och behandlat mig bra och korrekt på själva grävningen. Jag blev väldigt besviken och 

tappade totalt respekten för honom. Varför tror vissa män att de är Guds gåva till den (yngre) 

kvinnan?  

  

 

Första gången min handledare och lärare på universitetet kallade mig ”söta xx” trodde jag att jag hört 

fel. Men han fortsatte. Han fortsatte att kalla mig ”söta xx” när vi sågs, men bara när vi var ensamma 

på hans kontor. Han kunde luta sig tillbaka i sin stol och prata om mig och hur fin han tyckte jag var. 

Fan, jag var 21 år och gick min första kurs på universitetet. En dag frågade han om vi inte skulle 

lämna kontoret och åka ut till hans lantställe och lägga oss på en fäll framför brasan, dricka gott… och 

gå igenom uppsatsen. Jag tackade nej! När jag sen upplyste honom om att åsikten om mitt utseende 

kunde diskuteras och att jag inte hette ”söta xx” eller ens xx, utan yy (ett annat namn på samma 

bokstav), nickade han bara och lämnade ämnet. Han kallade mig aldrig det igen eller kom med andra 

sorters förslag. Han hade fått upp ögonen för en annan tjej. Jag har aldrig känt att jag måste hålla det 

här hemligt, utan jag berättade redan då för mina kurskamrater. Då visade det sig att läraren var 

allmänt känd för att ha en fäbless för mörkhåriga kvinnor.  

Jag blev tack och lov inte utsatt för något värre, men detta strukturella maktmissbruk är så avskyvärt 

och motbjudande. Idag är ”läraren” pensionerad professor som kom undan med gud vet vad.   

  

 

  

Även om jag har stor erfarenhet av märkliga anställningar och arbetsförhållanden, så har jag haft 

lyckan att mestadels ha varit omgiven av vettiga och stöttande kollegor (såväl kvinnliga som manliga) 

under mina år som yrkesverksam inom olika delar av arkeologi och kulturmiljösektorerna. Jag har 

alltså själv sluppit grova trakasserier, men vill lyfta fram en del störande beteende från min 

arbetsplats som sitter i strukturer och organisationer.  

- Spridda kommentarer från manlig kollega och en manlig chef om kroppsform/storlek 

/tjockhet/smalhet på de olika kvinnliga kollegorna vid beställning av arbetskläder.  

- Kommentarer om fysisk styrka/underlägsenhet  



- Kommentarer om att det var något nytt att ”bara” ha kvinnor i grävlaget i ett projekt. -          

Manlig chef som ”lite vänskapligt” drog mig i fläta/hästsvans då och då. Manlig kollega med 

långt hår i svans råkade aldrig ut för detta.  

- Att det sågs som jobbigt att man måste ha en toalett på grävningen p.g.a. att det var kvinnor i 

arbetslaget (behöver män aldrig sitta ned på toa?)  

- Att de manliga kollegorna automatiskt se som högsta ansvarig och frågor riktas till dessa.   

- Ryktesspridning. Kollega spred rykten om att jag hade ihop det med en person i ett projekt, och 

insinuerade att min arbetsinsats var undermålig. Situationen reddes delvis ut, men tog mycket 

ledsenhet, kraft och energi.   

  

 

Under min arkeologiutbildning blev jag och en kvinnlig studiekamrat erbjudna att vara 

”forskningsassistenter”/grävledarassistenter på en liten men spännande undersökning. Mannen 

(äldre arkeolog) som erbjöd oss att vara med på grävningen påpekade tidigt att det inte fanns några 

pengar i projektet, så vi skulle inte få betalt, men tryckte på vikten av att vara med i denna typ av 

sammanhang (för vår framtida karriär). Han erbjöd oss även att vara med och skriva rapporten. Vi 

tyckte då, som studenter, att detta var fair och gick med på dealen.  

När grävningen började visade det sig att det bara var vi två och den manlige grävledaren som skulle 

utföra grävningen (vi fick intrycket att vi skulle vara en större grupp studenter) och stämningen under 

grävningen blev bitvis väldigt obehaglig. Grävledaren uttryckte vid många tillfällen under grävningen 

att han tyckte vi var ”sååååå duktiga” och ”sååååå söta”. Vid flertalet tillfällen sa han att han tyckte 

det var okej om vi drack alkohol under arbetstid (!?) och erbjöd sig även att köpa med lite starköl om 

vi ville svalka oss under de varma och soliga grävdagarna.  

Grävledaren började tidigt visa intresse för mig som var annat än professionellt och frågade vid flera 

tillfällen om jag ville äta middag och/eller dricka vin med honom.  Jag började även få telefonsamtal 

på sena kvällar och nätter (jag svarade endast en gång och då jag hörde att mannen i fråga uppenbart 

var berusad avslutade jag samtalet snabbt). Senare, efter grävningen fick jag även flera mail där han 

skrev ytterst olämpliga saker - smicker, kommentarer som var över gränsen m.m. I ett mail försökte 

han till och med få mig att ta reda på ”hemlig information” och, i smyg, kopiera mötesprotokoll från 

min andra arbetsplats (en annan grävinstitution) som kunde vara viktig för honom. Detta gjorde jag 

självklart inte.   

När jag senare hörde mig för hos andra studenter som varit med på tidigare forskningsgrävningar 

med mannen fick jag höra flera liknande historier. En annan kvinnlig student hade även hon fått 

obehagliga samtal på nätterna där mannen varit full och kommit med kärleksförklaringar till henne. 

Jag fick även veta att alla (utom en) som valts ut att delta på mannens tidigare grävningar varit unga 

tjejer.   

  

 



Genusperspektivet på undervisningen var under all kritik, mycket män som krigade, byggde saker och 

så vidare och att det låg på de kvinnliga lärarna att ha ett kvinnligt perspektiv. Något som 

applicerades i efterhand och som de manliga lärarna inte alls tog upp.  

  

 

Jag arbetade i ett litet projekt med endast två personer anställda. Projektledaren hade en 

manschauvinistisk och sexistisk attityd. Fällde många kommentarer om utseende och kunde fråga 

väldigt ingående personliga frågar om sexuella preferenser. När vi skulle anställa en ny medarbetare 

var frågan "Är hon snygg?" snarare än vad "Vad har hon för kompetens?". Att åka på tjänsteresor 

med honom innebar en känsla av olust, och att hela tiden manövrera så att jag inte skulle hamna i ett 

utsatt läge rent fysiskt. Jag tänkte redan då att jag borde anmäla honom. Tala om för chefen. Men 

eftersom han var så trevlig utåt, och alltid agerade professionellt i de sammanhang chefer och andra 

var närvarande kändes det svårt. Istället härdade jag ut, undvek utsatta situationer och försökte säga 

ifrån när han gjorde sexistiska uttalanden. Och till sist var projektet slut, och jag bytte arbetsplats. Jag 

hoppas innerligt att inte fler blivit utsatta av hans attityd och agerande, för jag ångrar att jag inte 

anmälde.  

  

 

När jag var på en internationell fältskola utomlands var det en av fältledarna, en man 20 år äldre än 

mig, som drog nytta av att jag, som rest ensam till grävningen, kände mig nervös och lite utanför 

bland de övriga deltagarna, som alla kommit dit i sällskap av någon vän. Till en början var han mest 

vänlig och inkluderande, men med tiden blev han allt mer närgången, sa menande saker och hade 

långa utläggningar om de olika flörtar han haft under sina år av fältarbete.  

  

Efter några dagar släppte nervositeten och jag började lära känna de andra deltagarna, men då 

började jag känna av att han blev arg så fort jag ville umgås med de andra. Han kunde komma när vi 

alla satt kvar och pratade efter middagen och mena att vi (jag och han) nog bara skulle gå tillbaka till 

fältbostaden. Vore det inte roligare att sitta där och dricka vin tillsammans bara vi? Han blev arg när 

jag sa att jag hellre ville sitta kvar. Han började fråga mycket om vart jag skulle bo efter grävningen, 

då jag inte skulle åka hem direkt efter, och hinta om att det vi skulle kunna boka rum på samma 

hotell. Jag försökte hela tiden slingra mig, jag var så förvirrad för det hela kändes inte bra men jag 

visste inte heller riktigt varför, eftersom allt var ganska subtilt.  

  

Detta fortgick och eskalerade tills jag kände mig konstant sedd av honom och konstant orolig för att 

göra något som gjorde honom arg. Det var först när en av de kvinnliga fältledarna kom fram till mig 

en dag och undrade varför jag blivit så tillbakadragen och såg så orolig ut, som jag insåg att han hade 

vaggat in mig i någon slags skuldbeläggning där jag kände att jag var tvungen att umgås bara med 

honom, han hade ju ”tagit mig under sina vingar”. När jag förklarade att den manlige fältledarens 

beteende gjorde mig obekväm framkom det att det inte var enda gången han betett sig så mot 

fältdeltagare, och att en annan fältledare mannen i fråga delat rum med fått lyssna till en hel del 

utläggningar om mitt utseende, min kropp och vad det fick honom att tänka på. Det hade nästan 

varit lättare om han sagt det rätt ut till mig, då hade jag kanske lättare sett och förstått vad det var 

som hände. I slutändan fick de hjälpa mig att boka ett hotellrum i en annan deltagares namn, av oro 

för att han skulle lista ut var jag bodde och dyka upp där. Jag har länge känt att jag får skylla mig själv 

som inte sa ifrån tydligare, eller känt att det kanske inte var så farligt ändå, men det var otrolig 

psykiskt påfrestande och inte alls den lärorika fältupplevelse jag hade hoppats på. Jag är tacksam för 



det stöd jag fick av övriga fältledare och han fick inte återvända till projektet året därpå, men jag var 

inte den första personen han hade utsatt för sådant maktmissbruk, så det tog sin tid innan hans 

agerande fick konsekvenser.  

  

 

2015 kom jag ut som trans, men tolkas tyvärr än idag som det motsatta könet. Under våren skulle vi 

skriva första uppsatsen i kursen jag gick och vi fick en handledare son eventuellt skulle få en plats vid 

universitetet som professor. Det första han säjer är "jag har en fördom att den som heter X är en 

man, men jag ser att du inte är det", varpå han börjar en halvtimmes lång ensidig konversation där 

han skryter om sej själv och skiter fullständigt i att gå igenom grunderna för uppsatsen. Jag gick från 

"infomötet" med så jävla mycket ångest att jag för första gången faktiskt övervägde att ta livet av 

mej.   

  

Under uppsatsens gång så försökte denna "handledare" att få mej att byta ämne VARENDA GÅNG jag 

pratade med honom. Han hatade nämligen den inriktning jag valt, och som han själv uttryckte det – 

"alla andra har valt xx som ämne, det blir mycket enklare för mej om du skriver om samma". Nej, det 

kan du glömma, sa jag och fortsatte med min uppsats. Jag blev dock aldrig klar med den p g a detta 

idiotpucko. Varenda gång jag skickade in uppsatsen fick jag till svar att den inte dög, den följde inte 

riktlinjerna etc, fastän jag hade dubbelkollat med en annan lärare om det stämde, vilket det inte 

gjorde. Uppsatsen var som den skulle. Jag gick aldrig på fler träffar med den idioten då det enda som 

hände var att han tryckte ner mej och triggade igång ångesten. "Jag ser att du inte är det kön du säjer 

att du är" sa han flera gånger.   

 

 

För några veckor sedan, vid en undersökning i en viss del av Sverige skulle jag under en dag 

schaktövervaka tillsammans med ett manligt grävteam bestående av maskinist och markfolk. På 

grund av osämja mellan markägare och maskinist bestämdes att en av maskinistens kollegor istället 

skulle komma och gräva.   

- ”Han kommer bli så glad när han kommer hit och ser att du är tjej”. Vid denna kommentar 

reagerade jag inte nämnvärt, även om jag förstod att dessa människor kanske främst såg mig som 

kvinna, inte som arkeolog. En jävligt duktig sådan.   

Då den nya maskinisten kommer till platsen kliver han ur sin bil, tittar på mig men säger ingenting, 

vänder sig till sina kollegor och utbrister ”hon är fin!” varpå kollegorna instämmer.   

Först därefter fick jag möjligheten att presentera mig för honom. Som arkeolog.   

Det gjorde mig riktigt ledsen att på en arbetsplats år 2017 behöva bli bedömd utifrån kön och 

utseende och inte utifrån mina kompetenser. Det räcker nu.   

  

 

En kursare ”skojade” under en delkurs som innebar mycket studier på kvällstid att han skulle ”trycka 

upp mig mot ett träd” i en park jag ofta gick förbi för att komma till tågstationen. Samma kursare 

tafsade på mig under en social tillställning. Allt gjorde mig mycket illa till mods men jag gjorde 

ingenting åt det. När han ett par år senare inte fick en praktikplats på min arbetsplats beskyllde han 



mig för att ha motarbetat honom och betedde sig hotfullt när vi träffades. Jag är fortfarande rädd för 

att träffa honom när jag är på egen hand.  

  

 

En arkeolog som sitter i redaktionen på en facktidskrift har via sociala medier gjort ovälkomna 

närmanden. När jag mötte honom på en konferens på annan ort förra året letade han upp mitt 

mobilnummer och skickade sms med inviter att komma till hans hotellrum. När jag avböjde skrev han 

att jag väl inte trodde att han skulle göra någonting dumt. Han gav sig först efter ett tag. När alla 

skiljdes åt när konferensen var slut kysste han mig på handen. När vi har haft kontakt via epost i 

arbetet efter det har han skickat oprofessionella och ovälkomna förslag. Jag har blivit inbjuden att 

hålla föredrag på arkeologisk sammankomst i år men har tackat nej då jag vet att han ska delta.  

  

 

Under min första fest med studentföreningen i A-kursen fick jag upprepade gånger höra att jag var 

otroligt snygg och vacker av en äldre man på institutionen framför mina nya klasskamrater.   

Han sa även att han nog skulle lämna sin fru och gifta sig med mig istället.   

Blev vid ett senare tillfälle fotad vid en utgrävning, sedan addad på Facebook där en bild skickades på 

mig med kommentaren ”Jag lyckades fånga dig tillslut”.  

  

 

  

Som student lärde jag mig snabbt att aldrig ha relationer med någon i branschen. Jag såg vad som 

hände på den institution som jag då tillhörde, där lärare hade relationer med studenter. Studenterna 

tenderade sedan att sluta medan läraren var kvar och gick vidare till nästa student. Det festades 

mycket tillsammans, både personal och studenter. En fest urartade med att en lärare hade sex med 

en student på en toalett... denna händelse kom att prägla min generation av studenter på 

utbildningen och vi hade ganska svårt att hantera det som skett. När jag tänker efter så fanns det 

inga verktyg för oss att hantera det, vi visste bara att det kändes olämpligt och lade skulden på bägge 

parter. Det blev liksom en del av kulturen, att vissa studenter ”hade relationer” med professorer och  

därför säkert fick fördelar (det var i alla fall som vi inbillade oss). När jag senare fick en bra 

praktikplats på en grävning utomlands började det gå rykten om att jag hade legat med ansvarig 

grävledare. Det fanns ingen sanning i det och jag mådde ganska dåligt tills ryktet självdog.  

  

 

På institutionen fanns det en studentförening som ett tag styrdes av en handfull manliga studenter 

som var aktiva i en vikingaby. De ville sälja nya, unga studentskor som ”slavar” i byn, som någon slags 

initiationsrit. Vi sade ifrån. Senare figurerade denna by i en polisanmälan om sexuella övergrepp.   

  

 



På en av mina första grävningar (utomlands, ledd av en amerikansk arkeolog) fick jag lära mig att 

”what happens in the field, stays in the field”. Han var gift och ganska nydisputerad. Ganska snart 

visade det sig att han inlett en relation med en av de andra studenterna, vi reagerade och en mer 

senior arkeolog pratade med honom. Nästa säsong hade han fått en reprimand. En kväll berättade 

han att han inte kunde följa med oss och dricka öl eftersom han inte ”litande på sig själv runt vackra 

kvinnor som t.ex. XXX (mitt namn)”.  

  

 

  

  

När jag var doktorand så hade våra studenter bjudit in en välkänd professor. Han höll ett djupt 

kränkande och ovetenskapligt föredrag där han bland annat påstod att prostitution var naturligt 

eftersom mäns sexualitet kräver utlopp och att detta skulle minska våld i nära relationer; att 

homosexualitet var onaturligt eftersom ”det inte finns på Trobianderna”; att kvinnor har en biologisk 

drift att visa upp sig för män; att kvinnor inte lämpar sig på moderna arbetsplatser för att deras 

reproduktiva organ sätter käppar i hjulet, etc. Ingen annan av institutionens personal än några yngre, 

kvinnliga forskare dök upp för att argumentera mot honom. Studenterna var chockade och jag och 

min kollega fick flera mail efteråt från kränkta och ledsna studenter. Professorn är fortfarande en 

anlitad referensperson för stora forskningsprojekt och hans böcker är kurslitteratur.   

 

  

En kollega i periferin har under lång tid skrivit nedsättande och sexistiska ”skämt” på fbväggarna hos 

kvinnliga forskare. Ofta är dessa förklädda till olika typer av komplimanger. Jag blockerade honom 

när han skrev och frågade om jag fick tillräckligt med ”stock av min sambo”. Innan min disputation 

kom han fram till mig och sa att jag var mycket vacker, vilket var så totalt olämpligt i sammanhanget. 

Jag fick skämmas inför opponenten.  

 

  

En mycket äldre professor som jag inte umgås med privat dröjde sig en dag kvar på mitt kontor efter 

uträttat ärende. När jag frågade vad han ville så tittande han ingående upp och ned på min kropp och 

frågade om ”det inte var dags att skaffa barn snart”. Han har själv barn med en mycket yngre 

student. Det var en så olämplig kommentar och sättet han sa det på fick mig att känna mig smutsig. 

Här satt jag och forskade och blev helt plötsligt medveten om min kropp samt om min ”rätta” roll 

som kvinna.   

  

 

     

Jag har alltid tänkt att detta var mitt fel och att jag får skylla mig själv att jag försökte lära mig saker. 

Men som alla vet så är det rätt tufft i arkeologin, jag har ständigt sen jag började plugga försökt göra 

extra saker för att det ska gynna mig. Göra smarta val och planera sin uppsats och hitta bra 

referenser, men även handledare.    

Jag träffade denna doktorand på en fältkurs och han var väldigt trevlig och verkade väldigt kunnig i 

sitt område. Så när kursen var över och jag skulle göra valet om jag skulle välja en annan inriktning så 



tänkte jag att jag skulle maila honom för att fråga om råd om den inriktningen passade mina 

frågeställningar. Det var här allt började.   

  

Han började då med att skriva långa kärleksdikter till mig och jag kände mig så obekväm. Men jag 

tänkte att det kanske var hans sätt att uttrycka sig och försökte tacka och bortse från det. Jag ville ju 

lära mig det som han var utbildad till. Han erbjöd mig senare ett extraarbete som en möjlighet att 

lära mig det han var utbildad till, vilket jag tyckte var riktigt kul för det var något som jag inte kunde. 

Redan här så borde jag väl ha dragit mig ur. Men nej, jag tänkte på framtiden och att det var nyttigt.   

Detta var i slutet av terminen innan sommaren. Sommaren bestod av massvis med mail från honom 

med långa dikter som skapade ännu mer obehag. Men mot sensommaren hade jag och några vänner 

bestämt oss för att följa med på volontärarbete i de norra delarna av Sverige. Det såg vi fram emot 

då det var riktigt lärorikt och en fördjupning inom denna arkeologiska inriktning. Doktoranden var 

självklart också delaktig i denna förenings aktiviteter och följde med på denna utgrävning. Jag tänkte 

inte så mycket på det hela, jag tänkte att det var trevligt att alla skulle följa med och vad roligt att vi 

ska få lära oss allt detta.   

Under denna tid så fick jag flera mail men också inbjudningar att gå på promenad ensam med honom 

i skogarna där för att inventera. Jag avböjde genast då det kändes obekvämt och förstod inte vad han 

trodde att denna resa skulle handla om. Men någon kväll senare när jag skulle gå på toa så möter jag 

honom i bar överkropp stå i gången av den mörka hallen. Jag hälsar och mitt i allt blir jag upptryckt 

mot väggen och då börjar han genast smeka mitt ansikte. Han börjar gosa in sig i min hals och till slut 

kysser han mig på pannan. Men det jag minns som var mest traumatiskt var hans blick. Den äckliga 

blicken av lust han hade.  Några dagar senare efter att ha undvikit honom så skickar jag ett långt argt 

mail där jag ifrågasätter hans beteende och hans motiv till att ens följa med på resan. Men i 

slutändan förlåter jag honom för det han gjort.   

Men sen så kändes det som att han ständigt ville kompensera och be om ursäkt för det han gjort. Så 

han fixade ett välbetalt extrajobb där han jobbade och där man arbetade inom denna speciella 

inriktning. Jag tänkte då att det som har hänt släpper vi och så går vi vidare. Det var ju en bra 

erfarenhet och även roligt att lära sig nya saker. Men när jag började jobba där så visade det ju sig att 

jag skulle vara där för att han skulle kunna få spendera mer tid nära mig. Han blev svartsjuk när jag 

inte pratade med honom tillräckligt under en dag. Han tyckte att jag frös ut honom bara för att jag 

försökte prata med de andra kollegorna också. Så efter en arbetsdag så kontaktade jag HR på 

företaget eftersom att jag hade fått ett otrevligt meddelande från honom om att jag skulle sluta med 

mitt barnsliga beteende och skärpa mig och att det inte passade sig på en arbetsplats. Detta bara för 

att jag inte pratade tillräckligt med honom. Han fick inte min uppmärksamhet. Så när HR pratade 

med honom så fick de och jag senare den natten ett långt mail om hur han mötte mig och hur svår 

jag var som inte öppnade upp och berättade allt för honom. Men viktigast av allt så säger han att han 

tror att jag utnyttjar honom för att få jobbet och bara är ute efter hans kontakter. Jag blev så äcklad 

så jag sa upp mig från det här jobbet och allt som någonsin kunde ha en anknytning till honom. Jag 

framförde det till honom rätt så tydligt, att jag visste att han hade fru och barn och jag hade aldrig i 

hela mitt liv legat med honom. Det var så förnedrande av honom att säga så och jag klarar mig utan 

hans kontakter och jobbet.  

Detta hände bara för några år sedan och jag kommer ihåg allt ännu. Jag har idag lämnat arkeologin 

och detta är en av anledningarna till det.   

  

  

 
  

Jag har blivit ifrånsliten hinkar med jord som jag burit på då de "var för tunga för mig". De var inte alls 

för tunga.   



Frågor såsom "är du praktikant här", "är du utbildad till detta", "tjänar du pengar" och "är det inte ett 

tungt arbete" är vanliga frågor att få av besökare under en utgrävning. Mina manliga (jämnåriga) 

kollegor verkar inte få dessa frågor.  

  

 

  

  

Då jag deltog i en internationell fältskola fanns en hobbyarkeolog/fotograf som ansvarade för att ta 

bilder under utgrävningens gång. Det var nästan uteslutande de unga kvinnliga arkeologstudenterna 

som fotograferades.  

  

 

När jag var på en utgrävning med universitetet som student började en av de som var ledare att följa 

efter mig. Han var överallt där jag var. Vi bodde på samma ställe under utgrävningen och det fanns 

ingenstans att ta vägen. En gång låtsades jag till och med att sova för att få vara ifred. Efter att jag 

konfronterade honom med att jag tyckte att det var jobbigt lovade han att det inte skulle hända igen 

och bad om ursäkt. En månad senare slutade en fest jag var på med att jag och två vänner gömde oss 

för honom och sedan tog en taxi för att komma därifrån.  

  

Detta är inte den enda gång som jag har känt mig utsatt av ledare för utgrävningar eller andra 

studenter. På utgrävningar är man speciellt utsatt som kvinna då man umgås så tätt och ofta bor på 

samma ställe. Universitet och arbetsplatser måste bli mer uppmärksamma på detta och arbeta 

förebyggande. Detta är ett problem som förstör för så många kvinnor och ibland till och med gör att 

man avstår från arkeologin helt och hållet.  

  

 

Under min tid som ung arkeolog vid ett företag för uppdragsarkeologi jobbade där även en 

ganska kaxig man i medelåldern med mycket informell makt. Han drog sig inte för att köra 

allehanda härskartekniker (men det var i och för sig många där som var bra på just det) samt 

förlöjligade och förminskade människor i sin närhet. Jag minns till exempel att han kunde 

sitta en lunchrast och göra sig lustig över några funktionshindrade som gick på promenad 

utanför kontoret (väldigt obekvämt då det fanns kollegor med funktionshindrade barn, men 

ingen sa något). En annan lunch var han på och ”skojade med” (förlöjligade) en annan 

kollega. Jag blev så arg att jag sa ifrån. Då ställde han sig bakom min rygg. Han sa snabbt 

men tillräckligt högt ”Jävla slyna!” och gick och satte sig och åt på sin plats. Ingen sa 

någonting. 

  

På samma ställe flera år tidigare, när jag var helt ny i branschen skulle jag in på en äldre 

manlig kollega rum och fråga om hjälp. När jag knackade på dörren som stod på glänt så 

sköts dörren upp. Där satt mannen och porrsurfade. 

  



Och på ett museum jag jobbade på kallade en manlig kollega in mig på sitt rum och visade 

foton han hade på sin dator som föreställde honom själv naken på en strand. Samme man 

passade på att klämma en annan kvinnlig kollega på rumpan när de skulle stå på led för att 

skugga en anläggning som skulle fotograferas. 

Och otaliga är de gånger då jag överhört manliga kollegor kommentera deras kvinnliga 

kollegors kroppar. De har kommenterat unga kvinnliga amanuenser, kvinnliga dykare i 

våtdräkt eller hur den eller den kvinnan ter sig i arbetskläder. Foton har tagits på linnens 

urringningar på både mig själv och andra kvinnliga kollegor när vi jobbar hukande eller på 

våra blottade bakdelar. Och otaliga är de konferenser som man antingen blivit behandlad som 

luft eller blivit tafsad på under middagsdansen av de höga herrarna. ”Lite får man väl tåla!” 

  

 

  

Jag trodde först att jag inte skulle ha något att bidra med – men sakta började minnet berätta.   

Först de små sakerna som var en vardag under framförallt min första grävsäsong på en stor 

boplatsundersökning under tidigt 1990-tal. Grävledaren och dennes kommentarer om de kvinnliga 

arkeologernas former, framförallt storleken på deras bröst. Sedan kommer det upp fragment av 

samtalen i byggbodarna och porrbilderna i ”herrarnas” omklädningsrum. Det var min första 

uppdragsarkeologiska undersökning och på något sätt var det som att vi lärdes upp till att acceptera 

jargongen som en del i det arkeologiska arbetet.  

Jag hade lyckats få säsongsanställning som arkeolog under en sommar, på 90-talet, då jobben var få. 

Någon gång under sommaren blir vårt grävgäng inbjudna till en fest på den närliggande större 

grävningen, projektledare är en av kontorets ledande arkeolog - doktorerad, publicerad och med 

mångårig fältvana. Under middagen hamnar jag och mina två väninnor bredvid denne man. Jag 

minns inte så mycket – har nog förträngt väldigt mycket av kvällen – men under samtalet så 

argumenterar jag emot och säger emot honom, rejält kaxigt och opponerande mot hans påståenden 

i en diskussion. Helt plötsligt griper han tag om min nacke med sin ena hand. Ordentligt hårt och 

kraftfullt, så att mina ögon tåras av smärtan. Med detta hårda nackgrepp pressar han ner mitt huvud 

mot bordskivan så att jag till slut har min enda ansiktshalva liggande hårt mot bordet. Han säger flera 

gånger: - Ge dig! Ger du dig? Ger du dig? Först säger jag bara: - Släpp mig, släpp mig. Men greppet är 

kvar och jag kvider och kippar efter luft på grund av smärtan. När han trycker ännu hårdare med 

handen runt nacken så det svartnar för ögonen säger jag motvilligt till slut: - Jag ger mig. Och då först 

släpper han min nacke. Medan detta händer är det tyst runt bordet, men när jag efter att greppet 

släppt sätter mig upp, tar mig runt nacken och mina väninnor frågar om jag är ok så fortsätter 

samtalen som om ingenting har hänt. Väninnorna är arga och upprörda och vill att jag ska agera på 

det men jag säger åt dem att inte säga något då jag ändå ska vara kvar och gräva säsongen ut. Jag vill 

inte förlora mitt jobb och framförallt vill jag ha en karriär kvar inom arkeologin. Senare på kvällen vill 

han prata om vad som hänt och vi går undan, där förklarar han att inte förstår vad som hände och vill 

att jag ska förstå att han har känslor för mig och ber om en kram. Vilket jag ger honom. För jag vill ju 

fortsätta arbeta som arkeolog.  

  

 



Jag vill dela med mig av mina erfarenheter kring att vara kvinna och studera arkeologi. Jag studerade 

under åren 2002–2006 när jag var i yngre 20-års åldern. Tyvärr så vågade jag inte säga ifrån då, men 

nu vill jag dela med mig så att nästa omgång kvinnliga studenter kanske inte behöver gå igenom 

samma sak.  

Under våren 2004 studerade jag D-kurs på ett av landets universitet. Det ingick 1,5 veckas 

grävningskurs som vi alla såg fram emot. Klassen delades in i smågrupper som alla ansvarade för var 

sin utgrävningsplats. Eftersom området för utgrävningen låg långt ut på landet så hade universitetet 

ordnat så att hela klassen kunde sova i en lokal som på somrarna användes för lägerverksamhet. Alla 

smågrupper fick var sitt rum.  

I vår grupp var vi tre tjejer och en kille. Varje morgon tog killen bilnyckeln till hyrbilen som skolan 

ordnat och meddelade att eftersom kvinnor inte kunde köra bil så var det han som körde. Han var 

inte en bra förare och drack en hel del på kvällarna vilket gjorde oss andra obekväma med att han 

satt bakom ratten. När vi bad den manlige läraren om hjälp för att få tillbaka bilnycklarna fick vi höra 

att "Det var inte så mycket att göra åt saken. Om han ville köra så var det ju upp till honom och han 

hade ju rätt på sätt och vis".   

Samma kille brukade ständigt berätta för mig och min vän hur han fantiserade om hur hon och jag 

tvålade in varandra i duschen i väldigt beskrivande ordalag. När vi lyfte detta till vår lärare så sa han 

att det inte var så farligt, killen var ju ung och hade fantasi. Tyckte vi det var obehagligt så skulle vi 

bara ignorera honom.   

Killen vägrade även delta i matlagningen som varje grupp skulle ordna själva. Det var vårt jobb som 

kvinnor menade han. När vi vägrade gå med på det och hotade med att han helt enkelt skulle få vara 

utan mat så gick han till vår lärare och vi tjejer fick då en tillsägelse att vi inte fick frysa ut vår 

teammedlem på det sättet, det var inte okej att tvinga honom att laga sin egen mat när alla andra 

hjälptes åt.   

På sommaren samma år åkte jag till en annan del av Sverige för att delta i en utgrävning. När vi var 

där bodde flera av arkeologerna på samma vandrarhem. Det var ganska vanligt att de dagar som man 

kom hem från utgrävningen och det var fint väder så badade jag och min kompis. Utan vår vetskap så 

tog en kollega bilder på oss i bikini när vi badade. Vi fick reda på detta när han på avslutningsfesten 

visade bilderna som del i ett bildspel. När vi protesterade så fick vi höra från våra manliga kollegor att 

vi inte hade någon humor och att man faktiskt måste bjuda lite på sig själv.    

  

  

 
  

Små saker som händer hela tiden inom fältarkeologin. Inte från arkeologikollegor men väl tillfälliga 

kollegor och samarbetspartners i form av maskinister, dumperförare och byggarbetare. Inte alltid 

med sexuell underton men ändå del av samma maktstruktur. Det händer nästan alla kvinnor men 

väldigt sällan män.  

  

• Som när den där maskinisten aktivt satt och tittade på när vi bytte om i boden varje morgon. Eller 

när dumperförararen på samma grävning bad den unga tjejen att sitta i hans knä.  

  

• När mannen på byggprojektet frågade vår manliga kollega hur många av oss han legat med?  



  

• När det skämtas om rumpor som jobbar. Om lättklädda kroppar. På grävning efter grävning.  

  

• Eller när dumperföraren hoppade ur dumpern, tog fyllhammaren ur min hand och började hacka 

jord för att "hjälpa mig lite".   

  

• När man ber maskinisten gräva lite försiktigare och man blir kallad för jävla kärring.   

  

• Eller det ständiga refererandet till oss som tjejer och flickor. "Flickan här ska kolla lite". Har det 

någonsin hänt att man kallat manliga arkeologer för pojken eller gossen?   

  

• Eller hur det alltid förutsätts att det är mannen i arbetslaget som är projektledaren. Att det är 

honom man vänder sig till när man vill veta något.   

  

• Eller bara allmänt förminskande av ens kompetens och fysiska styrka. Som när de frågar "Får du 

betalt för det här?" eller "Har du utbildning i det här?". Något som vid senaste rundfrågningen i 

boden hänt alla kvinnor men ingen man.  

  

Oftast sväljer jag allt för att inte skapa dålig stämning. Men vet ni, stämningen är ju redan förstörd 

och det är inte mitt fel. De stora, allvarliga sakerna ger mig magont och gör mig livrädd. De små 

sakerna står mig upp i halsen. Jag tänker inte ta mer skit.    

  

  

 
  

Jag har varit med om mycket i mitt liv som kan stämplas med #metoo. När jag var 16 blev jag 

våldtagen under en fest när jag var så full så jag knappt mins vad som hände. Däremot såg en tjej 

som gick på samma skola som mig det. Istället för att stoppa/stötta/berätta så spred hon rykten om 

mig och la skulden på mig. Slutade med att jag bytte skola för att det blev för jobbigt. Orkade inte 

berätta vad som hände för varken vänner eller familj. De här är långt innan jag studerade arkeologi, 

men jag tror att det är en del av hur avtrubbad jag har blivit för sexuella trakasserier. Det är den 

händelsen och många år inom krogbranschen som gjort att man knappt reagerar på kommentarer, 

blickar, händer på fel ställen. Det är något som är ”normalt” i mitt liv. Så har det känts under en stor 

del av mitt liv. Att kommentarer om ens kropp är okej, att det man själv känner är fel. Och framför 

allt, att ens egna version är fel och inget att lita på.  

  

Så baserat på detta så var min första reaktion när jag fick se att man börjar reagera inom 

arkeologivärlden att det här är bra, men jag har inget att bidra med. Jag har sluppit allt sånt, jag hade 

tur. För det var precis så jag reagerade på #metoo när det först startade och jag såg hashtaggen på 

vänners statusar. Vad hemskt att det hänt dem, men det jag har varit med om är ju inte som det, det 

är ju ”normalt”. Så skev verklighetsuppfattning kan man få när man väljer att inte tro på sina egna 

upplevelser.  

  

Här kommer tre berättelser från min tid inom arkeologivärlden:  

  

1.  

När jag började A-kursen i arkeologi var jag helt lyrisk. Skulle äntligen få läsa till mitt drömyrke. Det 

kändes så otroligt spännande och roligt. Hade flyttat till en helt ny stad, ingen som kände mig eller 



hört rykten om mig (en småstad sätter sina spår). Vi nya studenter fick även möjlighet att få extra 

hjälp av masterstudenter. Vår klass blev indelad i två grupper och vardera gruppen fick två studenter 

som skulle hjälpa och verka som stöd under A och Bkursen. Jag tyckte det var spännande att få träffa 

studenter som nästan var klara och ville höra hur de tyckte arkeologin var. En av dessa 

masterstudenter blev jag lite intresserad av under B-kursen. Det var något med honom som var 

spännande. Så när han frågade om jag ville ses hos honom en dag, för att prata om studier och hans 

uppsats, så var inte jag sen med att säga nej. Vi hade sex, det var inte påtvingat, så lägger ingen skuld 

hos honom där. Dock var det den klassiska, jag ska upp tidigt så du bör gå hem nu. Vi sågs en gång 

till, sen inget mer. Det var uppenbart att det inte skulle leda till något förhållande och jag tänkte inte 

mer på det.  

  

Den sommaren fick jag jobb som arkeolog, jag var så extremt glad och stolt. Jag hade lyckats fått ett 
jobb inom en bransch som jag ville jobba i, och som var ökänd för att vara svår att få jobb inom. Killen 
som var masterstudent hörde av sig, ville ses igen. Jag avböjde men vi chattade lite ändå och han 
frågade hur det gick med jobbet. Jag berättade vad jag gjorde, han frågade vad jag tjänade och jag 
svarade. Han sa då ”Jadu, lilla gumman, de är väl okej men inte riktigt på min nivå. Har du tur kanske 
du kommer dit”.  
Jag blev ganska paff, tyckte att jag gjorde ett bra jobb med en helt okej lön för en som inte var 

färdigutbildad. Han följde sedan upp med, ”Jag kommer bli projektledare en dag, så har du tur 

kanske jag låter dig få ett jobb med någorlunda bra lön”. De gjorde mig mest förbryllad och sen arg. 

Väldigt arg. På två ynka meningar hade han (försökt) nedvärdera mina egna bedrifter inom 

arkeologin och fått mig att känna att jag stod i någon typ av tacksamhetsskuld till honom. Jag 

rationaliserade bort det hela till att han bara var elak och inte hade gått för långt. Tänkte att den här 

personen aldrig kommer ha någon makt över mig.  

  

Men ända sedan den sommaren så skäms jag enormt över det som hände mellan oss. Och känslan av 

att man en dag kanske skulle hamna på samma arbetsplats som honom fick mig att må illa. Jag ville 

inte bli den tjejen igen, "tjejen som hoppar i säng med vem som helst". Det var ju det jag försökt 

flytta ifrån, just det ryktet som spred sig när jag var 16. Jag visste inte om han hade spridit rykten om 

mig redan. Eller om det skulle hända om vi inte sågs igen. Så jag blev mer försiktig på jobbet, tänkte 

att han kanske hade rätt, jag var nog inte så bra. Tjänade ju inte ”så” mycket som han. Jag vågade 

inte riktigt ta plats längre och visa framfötterna för jag var rädd för vart det skulle leda. Som tur var 

för mig fick han nytt jobb i en annan del av Sverige. Han försvann, men min rädsla höll sig kvar. 

Följande sommar vågade jag inte söka jobb som arkeolog. Kände inte att jag dög.  

  

2.  

Under min studietid försökte jag ta de tillfällen som fanns och hjälpa till på konferenser och 

workshops. Jag tyckte de var ett utmärkt sätt att få träffa forskare från hela världen, man fick chans 

att lära sig så otroligt mycket. Vid en konferens så stannade jag kvar efter middagen och drack och 

diskuterade arkeologi med olika forskare runt om i världen. Jag stormtrivdes och uppskattade att jag 

fick tillfället att få umgås med människor som verkligen lyckats inom sina fält och bedrev spännande 

forskning. Tiden rusade iväg och hotellbaren skulle stänga. Personalen var tvungen att gå fram och 

meddela att de stänger nu. Jag bodde inte på hotellet. En av de manliga forskare jag suttit och pratat 

med tittade på mig med menande blick och sa, jag köper en flaska vin så kan vi fortsätta ”prata" på 

mitt rum. Jag förstod direkt vad han syftade på och kände mig ledsen. Inte en enda gång under hela 

kvällen hade jag eller han gjort anspel på sex, vi hade bara pratat arkeologi. Och nu helt plötsligt, 

inför ett fåtal andra som var kvar, skulle jag med upp på hans rum. Jag ursäktade mig med att jag var 

tvungen att ta sista bussen hem och gick. Kände mig skamsen då jag trodde att det jag sagt under 

kvällen faktiskt var intressant, inte att jag bara var en tjej som han ville ha med upp på rummet.  

  



3.  

Vid min tid på ett museum som jag jobbade på så kunde jag och mina manliga kollegor ha en ganska 

grov jargong oss kollegor emellan. Den var ganska harmlös och alltid med glimten i ögat. Vi kunde 

skämta om det mesta men gick aldrig till personangrepp. Jag kände mig trygg med dem, de visste och 

jag visste var gränsen gick. Så jag blev väldigt ställd en eftermiddag när jag jobbade med en av dem 

och han kommenterade mina bröst. Aldrig tidigare hade någon av oss kommenterat den andres 

utseende på det sättet. Jag hade hoppat upp och satt mig på en bänk, varpå mina bröst guppade till 

(vilket är oundvikligt när man är tjej). Min kollega noterade detta genom att stirra på mina bröst 

läääänge och kommentera, ”Nämen se där vilket gung, din pojkvän klagar inte kan jag tänka mig”.  

  

Jag blev så ställd. Visste inte vad jag skulle säga eller ta vägen, utan jag skrattade nervöst bort det. 

Tänkte att vi är ju vänner, han menade nog inget illa med det. Men sen den dagen har jag känt mig 

lite obekväm i hans närvaro och ser alltid till att inte hoppa upp på någon bänk. Eller göra något 

annat som skulle orsaka guppande av bröst.  

  

 
  

För några år sedan på en konferens med min arbetsplats där vi på kvällstid hade möjlighet till egna 

aktiviteter valde jag och några kollegor att bada i utomhusbubbelpoolen. Inte mindre än 4 (!!!) 

manliga kollegor tyckte det var lämpligt att fotografera oss i badkläder. Några hade också den goda 

smaken att sen lägga upp bilderna på arbetsplatsens gemensamma lagringsutrymmen...  

  

 

På en hemmafest med styrelsen för studentföreningen hände en väldigt obehaglig sak. Vi skulle åka 

taxi hem på natten och vi hade bokat två stycken. Jag skulle ta den första och kramade om de som 

blev kvar i hallen. En av mina styrelsekollegor tryckte då upp mig mot väggen, de andra som skulle ta 

taxin senare hade hunnit ut så vi var ensamma i hallen, kladdade på mig överallt och slickade mig 

riktigt brutalt i örat och grymtade "du ska inte vänta på nästa taxi då?". Han hade flickvän fick vi reda 

på sedan. Hon födde deras barn. Men han nämnde aldrig deras förhållande. Hon var dökär och han 

tafsade på andra. Jag sprang i panik till taxin.  

  

 

När jag höll på med min D-uppsats i marinarkeologi i slutet av 1990-talet fick jag under en kväll på 

krogen sitta och lyssna på en numera väl etablerad marinarkeologs långa utläggning om hur lite en 

tjej skulle kunna tillföra ämnet eftersom det enligt honom är så fysiskt krävande att dyka. ”En tjej 

skulle inte kunna genomföra det, jag vet inte vad en tjej ska där att göra”. Marinarkeologin var 

åtminstone då en oerhört grabbig miljö och bidrog nog till att jag riktade in mig på landarkeologi 

istället.  

  

Den manlige chefen som under en enhetsfest högljutt jämförde mina och en kvinnlig kollegas bröst.  

  

Grävmaskinisten som ständigt klagade på att jag och min kvinnliga kollega sminkade oss för lite.  

  



På krogen efter avslutad grävning. Jag (mitt nöt, hur kunde jag vara så dum?) berömmer en manlig 

kollegas klädsel. Skulle jag aldrig ha gjort. Han förföljde och trakasserade mig under resten av kvällen 

i flera timmar, trots att jag och min väninna bytte uteställe flera gånger för att undvika honom, trots 

upprepade, till slut rätt otrevliga, försäkringar från min sida att jag verkligen inte var intresserad. Jag 

tyckte faktiskt bara att han hade fin skjorta. Han lyssnade inte på det, utan fortsatte bara. Han var 

uppenbarligen inte intresserad av vad jag tyckte, det var hans känslor som gällde. Kvällen avslutades 

med att vi fick springa ifrån honom och hoppa in i en taxi. Det kostar att vara trevlig.   

  

Manlig väletablerad biträdande projektledare på stor stadsgrävning kastar sig eller snarare slingrar 

sig över mig och börjar slemkyssa mig på halsen när jag står i kö till toaletten. Han har vid tidigare 

tillfälle fört upp sin hand under kvinnlig kollegas tröja. Under hela grävningen snackar han dessutom 

skit om den mycket kompetenta kvinnliga projektledaren (yngre än honom) som han anser ”inte är 

mogen uppgiften”.  

  

Manlig väletablerad, nu pensionerad, arkeolog på länsstyrelsen som jag aldrig tidigare varit i kontakt 

med ringer hem till mig en tidig morgon på mitt privata nummer och erbjuder mig jobb på sin 

forskningsgrävning. ”En som du vill man ju ha med”. Vet att han inte kollat min CV.  Med munnen full 

av tandkräm tackar jag nej, eftersom jag turligt nog redan har jobb. Han är ökänd för att inleda 

relationer med unga studenter.   

  

Manliga kollegor som inte sköter sitt jobb, alltid kommer minst en timme försent till möten. Dyker 

upp bakis till jobbet frampå förmiddagen och blir förolämpade när man är sur för att de är sena och 

stinker sprit. Som tjänar mer än mig och gärna låter sina kvinnliga kollegor göra skitjobbet åt dem. 

Som de sedan tar cred för. Manlig chef som fnissande låter dem hållas och istället ifrågasätter min 

kompetens som projektledare. Låter medeltida, jag vet, men sker 2017.  

  

 

Jag läste historia på universitetet, som en del av min magisterexamen i arkeologi och skulle dagen 

efter ha seminarium och gå upp med min b-uppsats samt opponera på en kurskamrats uppsats. På 

eftermiddagen dagen innan skulle vi i ämnesgruppen arrangera sommarfest och höll på att förbereda 

i lokalerna. Min examinator och seminarieledare kallade in mig på sitt kontor för att prata om 

uppsatsen jag skulle opponera på. Det fanns vissa problem med den och han ville bara försäkra mig 

om att jag skulle opponera på ett schysst sätt eftersom författaren var lite speciell. Vi var helt 

överens och pratade en stund om det, och om lite annat ditt och datt. Vi hade träffats mycket innan 

på fester och föreläsningar. När jag gjorde mig redo för att gå, var på väg att resa mig ur soffan bad 

han mig stänga dörren som varit öppen hela tiden. Jag gjorde inte detta, utan ursäktade mig med att 

jag var tvungen att gå. Han bad mig stänga igen vilket jag inte gjorde varpå han gick och stängde och 

sedan tog av sig sin t-shirt när jag stod ensam med honom i hans stängda kontor. Han skulle "bara 

byta t-shirt" inför festen sa han. Jag ursäktade mig och bokstavligen sprang därifrån, chockad. Det 

sjuka är att han gjort samma sak med min kompis, som hade honom som handledare, precis när 

deras handledning var över och de bara skulle bestämma ny tid. Då skulle han "bara byta t-shirt" för 

han var svettig efter att ha cyklat till jobbet.  

  



 

Jag var timanställd på ett museum i staden och hade varit det i flera år som pedagog och museivärd. 

En söndag när museet stängde erbjöd min snälle kollega, som var över 60 och som jag jobbat med i 

ett antal år, mig skjuts hem till mina kompisar jag skulle träffa efteråt. Det hade varit storm den 

dagen och jag litade inte riktigt på lokaltrafiken så jag tackade ja. När vi kom fram skulle jag ge 

honom en kram och tacka honom för skjutsen. Han försökte kyssa mig på munnen men jag vände på 

huvudet och det blev på kinden istället. Jag sprang chockad därifrån. Efter detta började han bete sig 

riktigt vidrigt mot mig. Han kom med sexuella anspelningar dagligen, försökte tvinga mig att sitta i 

hans knä, m.m. Han var mer än dubbelt så gammal som jag och jag jobbade även ihop med hans 

dotter så jag nappade knappast på det. Jag började säga ifrån och sa dessutom att han var äcklig. Helt 

plötsligt fick jag inga fler jobbpass. En kollega berättade då att han hade gått in till chefen och sagt att 

"antingen slutar hon eller så slutar jag". Han var fastanställd och hade ett par år kvar till pension så 

de lät så klart honom vara kvar. Jag tog aldrig upp det med ledningen för jag visste att ingen skulle tro 

mig. Men jag vet att mina närmaste kollegor visste om vad som pågick och vad han sagt till chefen. 

Ingen sa något. Alla höll tyst. Och detta var andra gången han körde över mig. Han hade även några 

år tidigare gått in till chefen och sagt att han vägrade jobba med mig när jag sökte sommarjobb där. 

Då kände han mig inte ens. Den gången ringde jag både JämO och DO eftersom de hävdade att det 

var för att jag var för kort som jag inte fick jobbet. Den här gången orkade jag inte ringa ett enda 

samtal...  

Jag hade dock kvar ett annat timjobb på ett annat museum som jag trivdes jättebra på. Jag fick en ny 

kollega som blivit omplacerad som jag direkt kom bra överens med. Vi flirtade en del, oskyldigt tyckte 

jag, eftersom han hade fast förhållande. En dag visade jag en bild för honom på mig i min nya bikini, 

vilket jag så klart inte borde ha gjort, men vi var ju vänner. Efteråt blev han rätt äcklig. Han skickade 

massa sms till mig, sa att han blev kåt av mig och sa till mig face to face att det var svårt att jobba 

eftersom han hade stånd hela tiden. Jag fattade väl inte riktigt hur olämpligt det var utan jag tyckte 

väl att jag bjudit in honom till det eftersom jag visat honom bilden. Sedan fick jag också reda på att 

han snackat skit om mig och en kollega inför chefen. Jag blev "utlasad" från det jobbet och museet 

myglade allt de kunde för att inte behöva anställa mig. Tog bort tjänster som jag sökte t.ex. Jag 

vågade så klart aldrig berätta om hur han betedde sig och hur han fick mig att känna. Jag hade ju 

redan blivit av med ett timjobb på ett museum.   

  

Jag jobbar inte alls i branschen längre utan har skaffat en ny utbildning och har fast anställning och 

bra lön inom det. Men min dröm gick ändå i kras kan man säga...  

  

  

 

  

På en konferensmiddag under min doktorandtid hamnar jag bredvid en manlig forskare som högljutt 

och raljant totalt förringar min akademiska kompetens. Jag kan ingenting om arkeologi, har helt fel 

åsikter och fokus. Han har aldrig läst något jag skrivit, aldrig hört mig prata om min forskning. Hans 

bedömning grundar sig helt på min akademiska hemvist och min ytterst kortfattade beskrivning av 

mitt avhandlingsämne. Jag argumenterar emot, utan att få något som helst gehör. Han är otrevlig 

och nedvärderande, och ger sig inte förrän en manlig kollega kommer till mitt försvar och ber honom 

lägga av. Samtalet vid bordet byter inriktning. En stund senare känner jag mannens hand smeka min 

rygg. Jag fryser. Säger ingenting, reser mig bara upp och går därifrån. För att inte vara obekväm. För 



att skammen är min. Skammen att bli nedtryckt, förringad och sedan reducerad till ett objekt som 

det tydligen är fritt fram att ta för sig av.  

  

  

  

 
  

Jag har personligen inte råkat ut för några sexuella trakasserier på universitetet eller på min 

arbetsplats. Däremot tycker jag att vi ska stödja dem som har upplevt detta. "Herrarkin" var ett bra 

uttryck som jag snappade upp på Akademikeruppropet - en bra bild av hur det tydligen fungerar på 

institutioner runt om idag. När jag var student kunde man se att båda könen utnyttjade sin makt.  

  

Det kanske är så att man är lite avtrubbad. När jag var 19 år blev jag våldtagen. Efter det har jag alltid 

varit på min vakt när det gäller att skydda min kropp.   

Om riktiga övergrepp föreligger bör de anmälas till vårt rättsväsende. Inga personer ska dömas av 

allmänheten utan ärendet ska prövas i domstol.  

  

Jag har jobbat sedan 2011 för flera olika arkeologföretag och har endast under ett jobb stött på en 

man som jag har lust att slå på käften. Mannen i fråga jobbade för ett visst museum under flera 

säsonger, men jag tror inte han jobbar kvar där nu. Det som skedde var att jag satt med rumpan upp i 

vädret när jag snittade en anläggning och hörde bakom mig en röst som sa: shake that ass. Jag vände 

mig om och blängde på mannen som sa det (som dessutom kallade sig själv för biträdande 

projektledare, inte så professionellt). Han stod bredvid en annan manlig kollega och de båda såg ut 

som att det regnade. Det kanske inte var en så allvarlig händelse men det gjorde mig lite obekväm 

resten av tiden där. Speciellt när man skulle byta om i boden och funderade på vad som rörde sig i 

hans huvud.  

  

 

År 1992 försökte en f d kurskamrat och dåvarande kollega våldta mig i samband med en 

personalkonferens. Han var generellt lite kladdig vid alkoholintag, men hade aldrig varit det mot mig. 

Vi var kompisar. Det var mycket sprit. Jag gick och lade mig, men måste ha glömt att låsa dörren. Så 

jag vaknade av att han lade sig över mig. Jag sa ifrån, men det lyssnade han inte på. Men på något 

sätt samlade jag mig och lyckades sparka undan honom så att han föll ner från sängen.  

  

Dagen efter berättade jag det för en kvinnlig chef. Hon tog det hela på allvar. Jag gjorde en 

polisanmälan, men inget hände. Trots att han skickade ett förlåt-brev som enligt utredaren var ett 

erkännande (jag läste det aldrig) skrev åklagaren att brott inte kunde styrkas.  

  

När det här inträffade var jag nyantagen till forskarutbildningen och förövaren gick fortfarande på C-

kursen (på den tiden tog det evigheter att göra klart uppsatsen och folk jobbade under tiden). Jag 

insåg att jag inte klarade av att sitta i biblioteket samtidigt som han. Jag berättade det hela för två av 

lektorerna och där får jag ge ett plus till min gamla institution. Jag fick ett eget rum där jag kunde få 

lugn och jag tror faktiskt de drog in hans nyckel, i alla fall den som gav vidare tillträde än till 

biblioteket.   

  



Det var den officiella historien. Nu till lite eftermäle:  

  

Han insåg nog själv att han var rätt körd, gjorde klart uppsatsen och sen hördes inget mer av honom. 

Han flyttade från stan, en process han i och för sig påbörjat långt tidigare. År 2014, 22 år efter att det 

hela hänt, fick jag jobb ett nytt jobb och började arbeta med helt andra saker inom arkeologin än jag 

gjort tidigare. Då insåg att människan fortfarande var kvar i branschen. Och att jag skulle behöva 

möta honom på en konferens som jag var projektledare för, d v s jag kunde inte strunta i att delta vid 

den.  

  

Jag berättade det för en av mina kollegor och han blev skitförbannad. Men av honom fick jag veta att 

det hela redan var känt inom den kretsen, så min kollega tyckte vansinnigt illa om den här personen 

bland annat därför. Sedan tidigare visste en annan arkeolog som jag arbetat med om det. Hon skulle 

också på konferensen. Dessa två såg till att det var noll risk att jag blev ensam med idioten under 

konferensen. Sedan har några år passerat och jag har varit tvungen att möta honom i jobbet. Men nu 

har jag åter lämnat den delen av arkeologin och förhoppningsvis behöver jag aldrig mer se honom.  

  

Det jag ändå varit styrkt av är att alla alltid har trott på mig! Studierektorn och den andre lektorn på 

institutionen tvekade aldrig när jag kom till dem den där dagen strax efter att det hänt. De trodde på 

mig. Det gjorde mina kollegor decennier senare också. Det finns väl kanske en ironi i det hela. Jag 

stod redan när det hände högre i hierarkin (den akademiska och den arkeologiska) än vad förövaren 

gjorde och det gör jag fortfarande. Det är ju inget som ska påverka trovärdigheten, men jag kan inte 

låta bli att tänka att det kanske gjort det.   

  

För övrigt var jag under min tid i akademien med om ganska rejäl mobbing från ledningshåll och det 

är huvudanledningen till att jag lämnade. Det hade dock ingen sexuell karaktär även om de drivande 

var män. Men det är väl ett annat upprop, även om de hänger ihop.  

  

  
Det här är väldigt svårt att skriva om dels för att det fortfarande gör ont, dels för att jag har så 

blandade känslor för det. Jag mår fortfarande dåligt när jag påminns om det och känner mig på något 

sätt skamsen.  

Så här var det: För länge sedan, i början eller mitten av 1980-talet (har ingen lust att kolla, vill hålla 

det ifrån mig) hade jag kommit långt med min avhandling. Min handledare var på väg att lämna 

universitet jag studerade vid och det var därför bråttom att få ut avhandlingen. På grund av det 

ständiga bråket på institutionen trodde jag inte att jag skulle få hjälp att få ut den efter att min 

handledare flyttat. Jag forcerade alltså och var rätt stressad och orolig. En preliminär betygskommitté 

var utsedd och i den ingick en högt uppsatt person med stort inflytande. Av någon anledning hade vi 

ett telefonsamtal och kom då in på den kommande avhandlingen. Personen undrade lite kring den 

och vi kom överens om att jag skulle skicka manuset till honom i det skick det då var. Senare återkom 

han och sa, att han hade en del invändningar. Han sa också att jag kunde komma upp och övernatta 

hemma hos honom, så kunde vi prata om saken.  

Till saken hör att personen under lång tid dessförinnan visat många tecken på att vara intresserad av 

mig och av att vilja ligga med mig. Han kom med en del kommentarer, blickar osv, som jag 

uppfattade som rätt tydliga.  

Förlaget gjorde mig skärrad, rädd och jag insåg att om jag inte övernattade och låg med honom, 

kunde han mycket väl underkänna mig. Jag tog tillbaka avhandlingen och gick alltså inte upp.  



Efter det berättade jag för vänner inom arkeologi för att de skulle sprida historien. Jag berättade 

också för handledaren och ringde dåvarande rektor på universitetet (men mest av allt grät jag och 

försökte få stopp den svidande känslan i magen). Rektorn lyssnade på mig, berättade om andra 

liknande fall och bad att jag skulle skriva ner det som hänt och skicka till henne. Jag gjorde aldrig det. 

Jag tror, att jag var för rädd, för skärrad och dessutom osäker på om jag gjort fel.  

Den avhandling jag gick upp med senare, var till ungefär hälften densamma. Ibland kan jag tänka att 

det var lika bra att det hände. Jag forcerade, som sagt, avhandlingen var nog inte färdig. Ibland kan 

jag istället tänka, att det hade gått bra, att jag kunnat disputera 15 år tidigare. Jag är fortfarande 

väldigt förvirrad och osäker i detta. Intellektuellt kan jag ändå konstatera: Personen gjorde fel. Han 

utnyttjade sin makt. Jag var i underläge och fick ge upp alldeles oberoende av avhandlingens kvalité 

eller stadium.  

  

 
  

Jag har aldrig råkat ut för någon sexuell kränkning inom arkeologin, vad jag kan minnas nu. Men jag 

vet att det förekommer. Blev våldtagen av två män när jag var 17 och efter den erfarenheten kan det 

hända att jag för egen del bagatelliserat mycket därefter, som klumpiga flirtar under fylla, det och att 

jag utvecklat ett aggressivt försvar av min egen kropp.   

  

Däremot har jag ofta råkat ut för förminskande och osynliggörande på universitetet och andra 

akademiska forum, särskilt av en viss typ män (även enstaka kvinnor). Jag har också sett förtryck och 

kränkningar av andra och den tystnad som infinner sig när leden rättar sig, av rädsla eller förtal. 

Tycker att arkeologiska institutionen på XX universitet i över 30 år haft en osund struktur, en 

grogrund för övergrepp av olika slag. Har man inte anpassat sig, utan stått på sig, har man blivit 

utfryst och förtalad. Konsekvensen av den osunda strukturen öppnar för möjligheten till övergrepp 

och sexuell kränkning. Jag trodde det var mycket bättre nu och blir mycket bekymrad när jag förstår 

att problemen finns kvar. Bra att detta tas upp nu, på tiden!   

  

Det är också många i vår konkurrensutsatta bransch av grävande arkeologer som är särskilt sårbara p 

g a säsongsanställningar och fältlivet (fältboendet) med allt vad det innebär. Det ställer stora krav på 

oss att ta hand om varandra och vara uppmärksamma på situationer som inte verkar sunda. Ställ 

krav, det är ett arbete och ingen sällskapsklubb där fält/projektledaren sätter agendan på 

sällskapsleken. Det finns arbetsmiljölagar som reglerar och ska följas. Anmäl när det är befogat till 

skyddsombud eller chef, högre chef. Det gläder mig att en förändring tycks ske och att unga kvinnor 

och män ställer krav!   

  

Jag nämner inga namn då jag vill förmedla strukturer snarare än peka på enskilda individer. Är 

övergreppen grava bör de anmälas till polis.   

  

  

  

  

 

Den allra första kurslitteratur en mötte på grundkursen i arkeologi – Göran Burenhults "Arkeologi i 

Sverige. Fångstfolk och herdar", med en framsida bestående av ett stort foto av en del av en 

kvinnokropp. Enbart från midjan till låren fick vara med. Brunbränd, slank, kanske till och med inoljad 

för bildens skull. Iklädd enbart en så kallad sältandsbikini över skötet, där bildens ljus och fokus låg.   



Jag kände alltid obehag att alls behöva använda den där boken eftersom framsidan var så sexistisk 

och signalerade att kvinna är lika med kropp och inte mycket mer. Det kändes som att utsättas för 

nån slags sexistiskt trakasseri jämförbart med sexistiska bilder uppsatta på en arbetsplats, fast i 

formen av obligatorisk kurslitteratur och initierat och sanktionerat av institutionen.   

  

 

En arkeolog med status och i en maktposition övertalade och hotade mig till saker som jag inte ville. 

Han trakasserade mig sedan under en lång period vilket ledde till att jag alltid var rädd och stressad. 

Till slut lämnade jag arkeologin helt.   

  

 
  

För ett tag sedan skrev jag som många andra kvinnor #metoo som statusrad. Jag tänkte inte så 

mycket på det då, vi har ju alla mer eller mindre varit utsatta, inte av alla män men av många. Det har 

kommit en massa reaktioner från män som inte förstår vidden av det hela och bland annat försökt få 

det till att "nu kan man ju inte flörta längre" eller "det finns faktiskt män som råkat illa ut också" och 

jag tänkte därför berätta en sann historia från mitt liv.   

  

Jag har utbildat mig till arkeolog, ett yrke som jag verkligen älskar, men inte kan jobba som längre 

eftersom arkeologivärlden i Sverige är så liten, alla känner i princip alla. Jag hade dock förmånen att 

få gräva några säsonger innan det fick ett slut. Allt började med att jag ville doktorera vid XX 

universitet, det skulle jag aldrig försökt göra. Där fanns en man som var tänkt att bli min handledare. 

Till en början var det inga problem, han hade varit min lärare på utbildningen och var snäll och vi kom 

bra överens. Sen hände något, han tog mod till sig och förklarade att han var förtjust i mig, jag var 

den del som saknades för att göra honom hel. Jag tackade nej till det hela men han slutade inte tjata 

om att jag "behövde bekräfta honom som man", det skulle räcka med en gång sen skulle han lämna 

mig ifred.  

  

Han blev mer och mer konstig. Sånt här kommer smygande utan att man förstår vad som händer. Vi 

var ju goda vänner och han berättade mycket om sitt liv, svåra saker om barndom och relationer till 

andra. Han hade ett magiskt tänkande, "om jag upprepar allt ett visst antal gånger slår det som jag 

vill in". Detta gjorde att han fyllde min mobil med långa romaner i sms som upprepades 7 gånger om 

jag inte skrev en roman tillbaka. Jag kände mig påpassad hela tiden. Jag blev rädd. Svarade jag inte på 

sms direkt var jag tvungen att ha en bra förklaring till varför jag inte svarat.  

  

Vi jobbade på samma ort båda två och åkte därför mycket tåg tillsammans till staden där 

universitetet låg. Jag kommer ihåg alla ångestladdade tågresor där han satt bredvid mig och pratade 

högt, tjatade och bad så alla i vagnen hörde. Jag gjorde mitt bästa för att få honom på bra humör och 

pratade på om annat för att avleda. Jag visste inte vilka andra som hörde oss jag försökte bara klara 

mig undan i 45 minuter. Allt detta när jag samtidigt skulle försöka bolla min doktorandansökan med 

honom.  

  

Jag sökte doktorandplats i två omgångar och kom högt upp men inte hela vägen fram. Andra gången 

kom jag kom på delad plats med en kille, men jag förstod att det inte skulle bli något redan vid 

intervjun när en av männen närvarande började med att säga "jag hoppas du inte blir rädd nu i ett 

rum fyllt av bara män", rummet var fyllt av alla de manliga professorerna vid institutionen och jag.   

  



Efter beskedet att jag inte kom in ville handledaren att vi skulle försöka igen, men jag orkade inte 

förhålla mig till den här mannen mer och försökte bryta. Han ville dock inte släppa sina klor så jag 

stod i nästan två timmar på ett vintrigt torg och blev utskälld av honom för jag inte gick honom till 

mötes, att jag var gift var inget giltigt skäl. Jag höll ögonkontakt med en annan man som stod och 

väntade på bussen ifall jag skulle behöva be om hjälp. Jag kunde inte vända på klacken och gå, jag 

vågade inte. Smaka på det, jag, vågade, inte, gå, utan fick stå kvar där till han vände och gick, då 

sprang jag.   

  

Jag började jobba på en stadsgrävning, medeltid, spännande och lärorikt. De hade tänkt att jag skulle 

läras upp och bli expert på keramik, något man skulle kunna göra karriär på och jag var glad, kunde 

jag inte bli doktor kunde jag bli expert istället. Jag hade ångest och var rädd att han skulle komma på 

besök hela tiden för att han inom sin tjänst brukade åka ut till olika grävningar. Jag fick erbjudande 

om jobb på ett museum i en annan del av landet och avbröt grävningsjobbet i förtid. Jag bad generat 

grävledaren och kommunikatörer för projektet att inte avslöja att jag slutat om mannen frågade efter 

mig. Samtidigt blev jag peppad av en kamrat att göra en polisanmälan för mannen hade ju liksom 

inte tagit mitt "nej du får inte kontakta mig igen" för ett nej. Jag drog mig och försökte bortförklara 

allt tills ett sms där mannen skrev att han stod utanför mitt hus och såg mig genom köksfönstret 

plingade till på mobilen. I hans värld var det en gest om försoning från hans sida, inte i min. Min 

semestervecka det året gick åt till att polisanmäla och frågas ut av åklagare. Utredningen lades ner 

och jag fick mejl om hot från mannen.   

Jag kände mig trygg på min nuvarande bostadsort, länge var jag rädd för att möta honom varje gång 

jag åkte hem till min hemstad. Det är jag i viss mån fortfarande, min hemstad är inte trygghet på 

samma sätt längre, han har tagit det ifrån mig. Jag är rädd för att besöka arkeologiska platser runt om 

i Sverige för han kan vara där. En gång när jag var i södra Sverige var han det och jag sprang över 

åkrarna och gömde mig på toaletten i en kyrka för att inte behöva möta honom.   

  

Jag har anpassat mitt liv kring denna man, jag undviker arkeologi som jag älskar, jag går inte ut på 

vissa ställen och jag tittar mig alltid oroligt omkring när jag är i vissa städer, inte för jag vill utan för 

att jag måste. Jag har tagit dyra studielån för en utbildning jag inte kan använda för att en man tyckte 

att han skulle ha tillgång till min kropp och psyke och att ett nej inte är ett nej. Jag känner att jag inte 

kan vara med i den arkeologiska debatten för att han kanske skulle få upp ögonen för mig igen. Jag 

umgås inte med före detta arkeologikollegor för jag är rädd att träffa på honom på en fest eller 

hemma hos någon. Jag orkar inte förklara för alla vad som hänt för "det kan man aldrig tro, han är ju 

så trevlig och skarp".  

  

  

 

Jag blev sexuellt trakasserad av min dåvarande lektor/professor i arkeologi vid xx universitet, under 

cirka ett år mellan 2011-2012. Han ville diskutera mina inlämningsuppgifter över fika, 

restaurangbesök och bio. Jag fick höra under handledningen av min deluppsats att jag var "otroligt 

sexig", att han ville ha sex med mig. Under vår sista handledning sa han att han ville ha sex med mig 

och att han var så kåt att han inte visste vad han skulle ta sig till. Jag hade så mycket ångest och oro 

över detta att jag inte kunde sova eller äta mycket. Jag grät mycket. Kände ändå att min karriär 

kommer gå åt helvete om jag säger nej.   

Jag skrev ett mejl om att jag inte kände mig bekväm i situationen och att jag inte var intresserad. Han 

skrev tillbaka att han inte skulle "hjälpa mig mer" om jag inte kunde tänka mig att ha sex med 

honom. Då tog jag mod till mig och informerade prefekten om vad som hänt. Jag fick träffa 



likabehandlingsansvarig lärare som jag pratade med, men inget gjordes. Efter det möttes jag av 

tystnad. Inget möte, ingen som frågade mig om vad jag hade varit med om. Ingen information. Jo, ett 

samtal med en anställd på institutionen som bad mig att inte gå till polisen.   

Psykologsamtal ordnade jag själv, han fick inga reprimander överhuvudtaget, vad jag vet. Jag fick 

panik av att gå till universitetet. Så fort jag såg honom fick jag panikångest. När jag till slut lyckades 

skriva färdigt min masteruppsats var han en av de ansvariga för masterprogrammet och kom med illa 

dolda pikar vid min opponering. Jag var gravid då. Pallade inte utan kom aldrig tillbaka efter min 

mammaledighet.   

Har en klump i magen när jag skriver detta. Mannen som jag tidigare beundrat så högt och som jag 

trodde var en av "the good guys" visade sig vara ett riktigt jävla äckel. Det gör ont i mig när jag tänker 

på att han säkert försökt igen, kanske lyckats. Förlåt att jag inte orkade kämpa.  

  

 

De små sakerna. En hand som oinbjuden hamnar på min skinka under en institutionsfest. Handen är 

en äldre kollegas. Min omedelbara reaktion är att slå ifrån mig, och min hand hamnar i hans 

maggrop. En annan man, som jag trodde var en vän, skrattar. Åt mig. Nervöst. Men den klibbiga 

känslan av maktlöshet hänger kvar. Den isande känslan av förnedring.  

De små sakerna. I en tågkupé deklarerar min mentor sin ”kärlek” för mig. Jag faller. Jag trodde att jag 

hittat en människa som såg mig som en elev, som en student att inspirera, att vägleda. Någon som 

hade verklig potential. En potentiell jämlike. Nu, inser jag, är jag bara en annan kvinna att manipulera 

och leka med.   

De små sakerna. På en konferensfest deklarerar en full kollega sin ”kärlek” för mig. Jag skrattar bort 

det. Drar mig undan. Senare, samma månad, kommer jag att springa och gömma mig på en toalett 

för att slippa hantera en annan farbror som följer efter mig och insisterar på att jag ska följa med på 

hans utgrävning. Han är uppenbarligen ensam. Jag är först mest irriterad. Men också begränsad. Jag 

har ännu en gång reducerats till en leksak.  

De små sakerna. Händerna. De alkoholhaltiga andetagen. Blickarna. Skämten. Och att de jävlarna 

fortfarande inte citerar mig. Efter. Alla. Dessa. År.  

De små sakerna. De som alltid varit där, sedan jag var liten, för att sätta mig på min plats. För att 

demonstrera – med ord och handling – att jag alltid kommer att vara kvinna först. Att jag aldrig, på 

riktigt, kommer att vara en av dem.  

  

 
  

En äldre kvinnlig forskare från ett annat land stod och föreläste om föremål i ett internationellt 

projekt - då min manliga kollega utbrister "it looks like big boobies" - och totalt förminskar och 

förlöjligar hennes föreläsning.   

  

 
  



En av de manliga lärarna (min kollega) umgicks under fältkursen bara med studenttjejerna och han 

kunde inte låta bli att kommentera en ung tjej som hade ett linne på sig en varm dag: "akta så att de 

där inte trillar ut.. haha, skämtar bara..." – syftandes på hennes bröst.  Samma man ansåg att alla 

killar i klassen skulle köra skottkärrorna och bära hinkar, "för att det är tungt för tjejer". På kvällarna 

drack han alkohol med studenterna och inledde två förhållande med studenter som han senare 

betygsatte.   

  

Under en sommarkurs i fält kom läraren in i ett av tjejernas rum och skulle massera deras axlar efter 

en tuff dag ute i fält.  

  

 
  

”Arkeologen” vid xx universitet är ett ställe fullt med män som beter sig som svin. Ta till exempel det 

att under min utbildning på A-nivån skulle den som ville vara med på en liten forskningsgrävning som 

två manliga doktorander höll i. Efter grävningen berättade den ena av killarna som höll i det hela att 

den andra hade suttit med alla elevers fotografi och bestämt vilka tjejer han skulle dra över. Vi som 

hade tackat nej till inviter hade under grävningen straffats med att "frivilligt" flytta dumphögar. Att 

dra över kvinnliga studenter på seminariegrävningar var typ som en rättighet männen hade, det var 

bara så man gör även om de har en fru som jobbar i samma bransch.  

  

Gud vad man kommer ihåg grejer när man tänker efter. Ni måste ta med något om alla snuskiga 

grävmaskinister som kommenterat att det är "så härligt med alla fina rumpor som sticker upp" när 

kvinnliga arkeologer rensar framför maskinen. I det ska vi sen gå i veckor och fundera på om han glor 

på min kropp nu varje gång man ska böja sig ner för att utföra sitt arbete.  

  

  

 
  

Personligen har jag "bara" blivit utsatt för att en doktorand kysste mig rakt på munnen helt utan 

förvarning på en fest. En fest han ordnade för de studenter han hade som arbetskraft på sin 

forskningsgrävning.  

  

På institutionen rådde (råder?) en kultur där det var allmänt känt att en var tvungen att ligga med 

rätt professor/lärare för att ha en chans att få en doktorandplats.  

  

En grävmaskinist klagade högljutt vid lunchen, där fältarbetsledarna var närvarande, över att han 

grävde med mig. Han hade minsann hört hur välsvarvade de kvinnliga arkeologerna var, och så blev 

han satt med ”den där”. Jag har en liten A-kupa. Jag hade ett kort kontrakt. Han fick vara kvar, jag 

flyttade vidare till en annan anställning efter att den undersökningen var slut.  

  

 

Kom på mer saker. Saker jag förträngt. Under en studieresa till ett europeiskt land i början av min 

doktorandtid fick jag en geolog till bordet som använde mig som någon sorts terapeut och pratade 

genom alkoholdimmorna om sina udda sexuella erfarenheter. När jag sedan gick hem satt han och 

väntade på golvet utanför mitt hotellrum. Dagen därpå bad han om ursäkt. Jag ska alltid minnas den 

pinsamt avslöjande patriarkala meningen: "Jag trodde du skulle bli smickrad".  



Jag har också i dessa sammanhang fått höra, att jag ju i och för sig inte är direkt snygg, men att det 

ändå är något speciellt med mig. Är logiken att jag då ska vara tacksam för uppmärksamheten?  

  

 

Jag på en stor konferens om repatriering. Det fanns ett ganska starkt sammanvävt nätverk där. Mitt 

föredrag gick bra. Jag fick en hel del bra respons. Men den där gruppen av tajta kollegor agerade 

märkligt. En – museichef i London – gick ut med att mansplaina för mig varför jag hade fel och att 

mitt anförande inte var så bra. Den enda kvinnan i gruppen (från ett annat europeiskt land) påpekade 

att hon tyckte att min topp var olämplig (det var den definitivt inte), och en annan man i gruppen, 

som jobbade för UNESCO insisterade på att jag skulle in i hans hotellrum för att titta på något. 

Gruppens agerande funkade inte den gången – troligen eftersom jag inte var angelägen om att bli en 

del av dem, och att deras makt och inflytande kändes irrelevant för mig, men hade jag varit i en 

annan beroendeställning hade det självklart varit ännu mer obehagligt för mig.   

Det grymma i de här handlingarna är att de reducerar oss kvinnor. Vi kvinnor som är inom akademin 

och arkeologin på grund av våra intellektuella intressen och ambitioner förminskas. Vi förväntas vara 

kropp. Det är den och inte vårt intellekt som ska bedömas och användas av våra manliga kollegor. 

Det är så subtilt och vardagligt att det nästan inte märks. Men det kan bryta ned oss.  

  

 

En kollega på ett museum i Sverige bad att få låna min dator/inloggning. Det var under 90-talets mitt 

och alla hade ännu inte fått egna inloggningar. Såklart han fick det! Kl var 17, och jag skulle gå hem. 

Dagen efter gick jag in på historiken för att se vad han hade gjort, i mitt namn på kommunens dator. 

Han hade tillbringat kvällen på en sex-chat som hette ”wet sex chat”. När jag gick till min chef 

skrattade han bara nervös åt det. Vi visste alla att sex-/porrsurfning var strängt förbjudet enligt 

kommunens policy. Han fick inte ens en tillsägning. Jag satt aldrig mer bekvämt på min stol.  

  

 

  

 


