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Abstract 

 

A literary experiment on the theme of power language and mastery 

technique 
 

Denna uppsats handlar om maktspråk och härskartekniker och hur de kan illustreras i en 

skönlitterär text. Syftet med uppsatsen är att prova hur maktspråk och härskartekniker kan 

uttryckas i skönlitterär text och hur det kan uppfattas av läsare.  

 

Experimentet består av två texter som handlar om utövande av maktspråk och 

härskartekniker. Huvudingredienserna i experimentet består i att skriva fram en kvinnlig 

karaktär som använder maktspråk och härskartekniker samt att skriva fram en karaktär som 

får läsarens sympati trots användandet av maktspråk och härskartekniker. Därefter provas 

texterna på ett antal läsare och deras reaktioner inhämtas genom en så kallad 

semistrukturerard intervju. Utöver experimenttexterna finns ett faktavsnitt och en analysdel. 

 

Resultatet av experimentet är i det första avsnittet positivt – den kvinnliga karaktären upplevs 

som trovärdig av läsarna. Resultatet av det andra avsnittet är negativt – karaktären får inte 

läsarnas sympati. Däremot upplevs karaktären i huvudsak som trovärdig. 
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Introduktion 
 

Inledning 
 

Jag arbetar till vardags med ledning inom hälso- och sjukvård. Det innebär att jag både utövar 

och är föremål för ledarskap varje dag. Ledarskap kan beskrivas som de beteenden vi 

använder för att förmå andra att göra det vi vill att de skall göra, något förenklat - det som 

enligt ledaren behöver göras för att den organisation vi verkar i skall lösa sina uppgifter. En 

väsentlig del i utövande av ledarskap i en organisation är att använda sig av den makt eller 

påverkansmöjlighet som tillkommer den som innehar det formella chefskapet. Det skall i 

sammanhanget dock sägas att ledarskap har en vidare betydelse än chefskap då ledarskap kan 

utövas både formellt och informellt liksom både uppifrån och ner och nerifrån och upp. 

Oavsett om ledarskapet är formellt eller informellt kräver det kommunikation, både språklig 

och icke-språklig. 

 

Vid utövandet av ledarskap anpassar den skicklige ledaren sitt beteende och sin 

kommunikation utifrån den rådande situationen. I många fall genom att ledaren överför sin 

vilja till medarbetarna så att de vill samma sak. I vissa fall på ett sådant sätt att ledaren 

påtvingar andra sin vilja i strid med deras vilja eller uppfattning. I ytterligare andra fall på ett 

sådant sätt att dessa andra kränks eller tvingas till underkastelse eller tystnad. 

 

Då jag arbetar med ledarskap är det naturligt att jag reflekterar över hur jag och andra 

kommunicerar i min vardag. Det gäller personliga möten men också skriven text, såsom tex 

anvisningar, rutiner, program och andra former av skrifter jag tar del av, och själv utformar, i 

min vardag. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att prova hur maktspråk och härskartekniker i både ett manligt 

som ett kvinnligt perspektiv, men också ur både ett över- och ett underordnat perspektiv, kan 

uttryckas i skönlitterär text och hur dessa kan uppfattas av läsare. För att undersöka detta har 

jag valt att skriva två texter som skildrar maktspråk och härskartekniker ur olika perspektiv. 
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I förlängningen finns ambitionen att jag genom att reflektera över detta utvecklar min egen 

kommunikation, både muntlig och skriftlig, och blir en mer mogen och nyanserad chef och 

ledare. 

 

Frågeställningar 
 

1) Maktspråk och härskartekniker knyts generellt till mäns makt över kvinnor. Kan jag 

skriva fram en kvinna som använder ett tydligt maktspråk och härskarmetoder och få det 

trovärdigt? 

2) Kan jag skriva fram en karaktär som får sympati trots att hen använder ett tydligt 

maktspråk? 

3) Hur förhåller sig läsarna av experimenttexterna till karaktärerna i de två experiment-

texterna? 

 

Metod och avgränsningar 
 

Inledningsvis har jag för att skapa en bas att stå på i det vidare arbetet läst in mig på 

begreppen makt, maktspråk och härskartekniker. Därefter har jag utformat två skönlitterära 

texter där textens huvudperson i det ena fallet utsätts för maktspråk och härskartekniker och i 

det andra fallet använder sig av det. Avslutningsvis har jag låtit 9 personer läsa de litterära 

experimenten och intervjuat dem om hur de upplevt texterna.  

 

Det jag framför allt varit ute efter är reaktioner på hur kvinnan i texterna upplevs i förhållande 

till en man med samma beteende. 

 

En inte oväsentlig del av den mellanmänskliga kommunikationen är det så kallade 

kroppsspråket. Av utrymmesskäl väljer jag att inte lägga fokus på det i denna uppsats. 

Maktspråk och härskartekniker kan användas av både över-, sido- och underordnade personer. 

Det kan också användas av såväl formella som informella ledare.  I denna uppsats och i det 

litterära experimentet fokuserar jag dock på det maktspråk och de härskartekniker som 

används i den överordnade positionen då det annars skulle bli ett för omfattande material. 

 

För läsbarhetens skull är texterna begränsade till några sidor för att inte avskräcka de personer 

som läsa dem. Målet var att texten skulle kunna läsas på 5-10 minuter. 
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Reaktionerna har fångats in genom semistrukturerade intervjuer med läsarna. 

En semistrukturerad intervju innebär att samtalet är inriktat på specifika ämnen som 

intervjuaren har valt ut innan intervjun - en intervjuguide som innehåller de centrala teman 

och frågor som skall täcka de viktigaste områdena för studien. 1 Intervjun inleds med mer 

allmänna frågor som ligger i perifirin av den egentliga frågeställningen. Därefter leds den 

intervjuade in mot huvudfrågeställningen.  

 

 

Teori 
 

Makt 
 

Söker man på ordet makt på tex Nationalencyklopedin får man hundratals träffar. I detta 

sammanhang definieras dock begreppet makt främst på följande sätt:  

Makt utövas direkt när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider 

mot B:s vilja eller intressen, men kan också utövas på indirekt väg. Grunden för A:s förmåga att utöva 

makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller bestraffa B. 2 

 

Mats Börjesson och Alf Rehn diskuterar i boken Makt (2009) olika dimensioner ur vilka man 

kan diskutera makt och maktutövning och nämner framför allt tre:  

- Maktens tekniker – de olika sätt varpå makt kan manifesteras i vår omgivning, till 

exempel hot om våld, olika former av tvång, olika former av belöning, övervakning 

och kontroll. 

- Maktens subjekt – de olika maktpositioner vi kan ha i våra sociala liv, till exempel 

föräldrars makt över sina barn. En väsentlig fråga i sammanhanget är hur man får 

makt. Tre tydliga saker kan härvid urskiljas: samhällsposition, pengar och expertis. 

- Maktens upplevelser – de sätt på vilka makten ger sig till känna för oss, tex 

upplevelsen av att ha eller få makt och det motsatta, att vara utsatt för makt eller att 

förlora den. 3 

 

__________________________________________________________________________ 

1) Monica Dalen, Intervju som metod, (Malmö, 2015), sid 34 ff 

2) https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/makt, 2019-03-05 

3) Mats Börjesson/Alf Rehn, Makt, (Malmö, 2009), sid 10 ff 

 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/makt
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Att makt finns och att den påverkar oss torde vara ställt utom varje tvivel för de flesta av oss. 

Att de flesta av oss har åsikter och känslor rörande makt torde också vara uppenbart för oss. 

De som har makt torde i de flesta fall uppleva det som positivt och trevligt. Dock är det i vår 

kultur inte direkt come il faut att uttala positiva känslor rörande att ha eller utöva makt.  

Motsatsen till att ha och utöva makt – att vara utsatt för makt och maktutövning upplevs i de 

flesta fall inte negativt. I synnerhet om man upplever sig som maktlös, alltså inkapabel att 

handla mot makten och dess strukturer. 

 

Makt är en mångfasetterad företeelse och ordet makt kan syfta på en mängd olika 

förhållanden som beteenden, relationer och händelser och mycket handlar om hur vi förhåller 

oss till dessa. Börjesson och Rehn uttrycker det på följande sätt:  

Snarare än att tro att makten finns som en ”egenskap” i vissa specifika relationer (men inte i andra) kunde 

vi då säga att makten existerar i och med att vi ”kallar på” den. Vi menar givetvis inte att makten inte skulle 

existera om vi inte talar om den, men teoretiskt handlar maktdiskussionen mycket om vad vi väljer att tala 

om som makt. 4 

 

Härskartekniker  
 

Begreppet härskarteknik definieras enligt Nationalencyklopedin som ett ”sätt att hävda sin 

egen maktställning genom att förringa en individ eller en grupp”. 5 Ur ett feministiskt 

perspektiv brukar begreppet härskartekniker avse metoder som har till syfte att upprätthålla en 

könsmaktsordning där män har större makt än kvinnor; på samhällsnivå såväl på individnivå. 

Härskartekniker kan dock även användas av kvinnor mot män, av kvinnor mot kvinnor och av 

män mot män. 6 Rimligt är att alla, oavsett kön, ålder, samhällsställning, titel etc någon gång 

utsatts för, observerat eller själv använt sig en eller flera härskartekniker. Dock kanske inte 

avsiktligt, eller ens medvetet. 

 

Den som brukar tillskrivas att först ha använt begreppet härskarteknik är den norske 

psykologen och filosofen Ingjald Nissen som i boken Psykopaternas diktatur (1945). Han  

menade att det tyska folket under det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets regeringstid 

1933-1945 systematiskt utsattes för metoder för att upprätthålla en diktatur baserad på en 

överordnad manlighet och kvinnlig underordning. Nissen påstår i boken att denna  

___________________________________________________________________________ 

4) Börjesson/Rehn (2009) sid 30 

5) https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A4rskarteknik, 2019-03-05 

6) Elaine Eksvärd, Härskarteknik Den fula vägen till makt, (Stockholm, 2011), sid 5 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A4rskarteknik
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samhällsordning baseras på en institution som han kallar ”mansförbundet”. 7 Ingjald Nissen 

beskrev i Psykopaternas diktatur nio olika härskarstrategier. 8  Det skall dock sägas att Nissen 

främst formulerade sina härskartekniker som en förklaring till hur makt skapas och utövas i 

samhället, inte hur makt utövas mellan individer. 

 

Det var först under 1970-talet som begreppet härskarteknik kom att beteckna beteenden som 

innebar skapande och utövande av makt gentemot individer. Det var den norska politikern och 

psykologen Berit Ås 1976 tog upp och omformade begreppet. Hon hade dock, till skillnad 

från Nissen, främst ett feministiskt perspektiv på härskartekniker. I förordet till Härskarteknik 

Den fula vägen till makt (2011) skriver Elaine Eksvärd: ”Det är till och med så att begreppet 

härskarteknik konstruerades för att visa hur män förhåller sitt grepp om makten genom att 

förtrycka kvinnor.” 9  Berit Ås definierade dessa feministiskt baserade härskartekniker i form 

av fem klassiska härskartekniker: Osynliggörande, Förlöjligande, Undanhållande av 

information, Dubbelbestraffning och Påförande av skuld och skam. Dessa kompletterade hon 

senare med ytterligare två: Objektifiering och Våld eller hot om våld. 

 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjej-jourer i Sverige (ROKS) har i häftet De 5 

härskarteknikerna  definierat och förklarat Berit Ås klassiska fem härskartekniker ur ett 

tydligt feministiskt perspektiv och med tanken att det är män som utövar härskartekniker 

gentemot kvinnor. (För ROKS definitioner se matris i bilaga 1.) I förordet till Härskarteknik 

Den fula vägen till makt (2011) fortsätter dock Elaine Eksvärd sitt resonemang om att 

maktspråk främst utövas av män gentemot kvinnor:  

Det är en del av sanningen, men inte hela. Kanske var den delen större förut – den har förändrats. Det är 

dags att vi släpper genusperspektivet och istället tittar på själva härskartekniken och hur den tar form, 

annars riskerar vi att bli fördomsfulla mot män och alltid se dem som potentiella härskare. Berit Ås tar 

upp härskartekniker ur en viktig genusaspekt – den strukturella. Jag har ett individualistiskt och retoriskt 

perspektiv, men det ena utesluter inte det andra. 10 

 

Eksvärd menar alltså att härskartekniker inte är en företeelse som utövas enbart av män 

gentemot kvinnor, utan lika väl av män gentemot andra män, av kvinnor gentemot andra 

kvinnor eller av kvinnor gentemot män. Detta har betydelse för mitt litterära experiment  

 

___________________________________________________________________________ 

7) Ingjald Nissen, Psykopaternas diktatur, (Stockholm, 1945), sid 23 ff 

8) Ibid., sid 17 ff 

9) Eksvärd (2011), sid 5 

10) Ibid., sid 5 f 
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eftersom jag valt att skriva fram en kvinnlig karaktär som använder maktspråk och 

härskartekniker. 

 

Camilla Ländin uttrycker sig på följande sätt i Härskartekniker – identifiera, hantera och 

förebygga (2014): 

Idag kan man se att härskartekniker förekommer i många olika varianter och sammanhang utöver de som 

Berit Ås beskrivit, där kön och position är centrala faktorer. Man kan se dem hos personer som befinner 

sig i underläge såväl som i överläge, hos unga som utövar härskartekniker mot äldre, kvinnor mot kvinnor 

och så vidare. 11 

 

Hon resonerar också kring vad som är, och vad som inte är, att betrakta som härskartekniker: 

Begreppet har i vissa sammanhang också blivit ett skällsord som man använder för att få en 

meningsmotståndare att tystna (!). Att anklaga någon för att använda sig av en härskarteknik har alltså 

blivit en härskarteknik i sig. 

 

Att du får mothugg i en diskussion eller att din chef fattar ett beslut som du inte uppskattar och pekar med 

hela handen, innebär inte automatiskt att hen använder härskarteknik. 

 

För att något skall kunna kallas en härskarteknik krävs det, enligt mitt sätt att se, en systematik bakom, ett 

mönster eller en struktur, där tekniken får utrymme. 12 

 

Med Camilla Ländins ord beskrivs de klassiska härskarmetoderna på följande sätt: 

Osynliggörande  

Osynliggörande är precis som låter, när härskaren inte ser eller tar notis om det du säger eller gör. På det 

sättet förmedlar hen att det du säger inte är något att bry sig om, eller att det inte är lika viktigt som andras 

åsikter. Det kan också handla om att du som person eller i din roll i gruppen som inte räknas. 13 
 

Förlöjligande eller förminskande 

Förlöjligande eller förminskande går ut på att en person blir hånad eller utskrattad på grund av något hen 

säger eller gör, eller för den delen är. 14 
 

Undanhållande av information 

Att undanhålla information är en ibland mycket subtil härskarteknik och för många som utövar den är den 

ett sätt att positionera sig på arbetet eller visa framfötterna inför chefen. Den här tekniken bygger ofta på 

att fler än härskaren är med i utövandet. 15 
 

Dubbelbestraffning 

Den här tekniken innebär att härskaren tycker att du inte gör rätt, hur du än agerar. Vad du än gör eller 

säger så är det fel. 16 
__________________________________________________________________________ 

11) Camilla Ländin, Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga, (Lund, 2014), sid 12 

12) Ibid., sid 13 

13) Ibid., sid 17 

14) Ibid., sid 23 

15) Ibid., sid 29 

16) Ibid., sid 35 
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Påförande av skuld och skam 

Den är ofta en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning och innebär att någon får dig att 

skämmas för dina egenskaper och antyder att något du utsätts för är ditt eget fel. 17 
 

Som nämnts ovan definierade Berit Ås ytterligare två härskartekniker som brukar kallas för 

semiklassiska härskartekniker. Med Camilla Ländins ord beskrivs de semiklassiska 

härskarmetoderna på följande sätt: 

Objektifiering 

När någon objektifierar dig innebär det att ditt utseende diskuteras eller kommenteras i ett sammanhang 

där det inte är relevant. Du förvandlas till att vara enbart en kropp, ett objekt, och vad du gör eller hur du 

agerar är inte intressant. 18 

 

Våld eller hot om våld 

Våld eller hot om våld innebär helt enkelt att härskaren med hjälp av sin fysiska styrka ser till att få sin 

vilja igenom eller att hen påpekar att den fysiska styrkan skulle kunna användas. 19 

 

Under senare år har begreppet härskartekniken fått en vidare betydelse och ett antal nya 

härskarmetoder har formulerats. Värt att notera är att alla härskarteknikerna, inte minst de 

följande mer nyformulerade, inte nödvändigtvis bara används av överordnade gentemot 

underordnade, utan fungerar lika bra åt båda hållen, eller gentemot personer på samma nivå. 

 

De nyformulerade härskarteknikerna är de som nu följer: projiceringsmetoden, 

komplimangmetoden, hierarkimetoden, tidsmetoden, stereotypmetoden, 

martyrmetoden/offerkoftan, relativiseringsmetoden och uteslutningsmetoden.  

Ett antagande från min sida är dock att vi med tiden mycket väl kan komma att formulera 

ytterligare nya tekniker efterhand som vi blir mer och mer varse hur vi med ord och åtbörder 

försöker dominera vår omgivning. 

 

I bilaga 3 framgår beskrivningar av ovanstående nya härskartekniker. Dessa är en 

sammanfattning av vad Camilla Ländin uttryckt i Härskartekniker – identifiera, hantera och 

förebygga och av vad Elaine Eksvärd uttryckt i Härskarteknik Den fula vägen till makt.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

17) Ibid., sid 39 

18) Ibid., sid 45 

19) Ibid, sid 51 
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Maktspråk 
 

Begreppet maktspråk slutligen definieras av Britt Backlund i boken Maktspråksboken på 

följande sätt: ”Maktspråk är ett språk som är ägnat att med olika signaler (ord, uttryck och 

ickeverbala signaler) markera över- och underordning samt att styra personer och 

skeenden.”: 20  I sammanhanget är begreppet makt centralt. Lars Melin och Martin Melin 

kommenterar det på följande sätt i boken Maktspråk Boken med jävlaranamma!: 

Det är lätt att förstå de negativa vibbar som makt skänker. Vi gillar inte makt och vi tycker ännu sämre 

om att andra har den. Få som har makt erkänner att de har det. Mellanchefen pekar på VD som pekar på 

styrelsen som pekar på aktieägarna. 21 

 

På de fortsatta sidorna i boken berör Melin och Melin olika yttringar av maktspråk. De 

konstaterar bland annat att det kan se väldigt olika ut och att den som har makt kan uttrycka 

sig som hen vill, från subtila kommentarer till väldigt tydliga maktuttryck. Det som oftast 

avses med maktspråk är uttryck som tydligt uttalar makten – avsändaren av 

maktspråksuttrycket uttalar en direkt order med en självklar förväntan att bli åtlydd och 

mottagaren av maktspråksuttrycket är fullt medveten om att repressalier kan verkställas om 

hen inte åtlyder ordern. Situationen ger avsändaren en känsla av makt och lyssnaren en känsla 

av maktlöshet. När kungen Joffrey Barateon i Game of Thrones uttalar orden “Ser Ilyn, bring 

me his head!" är det ett exempel på ovanstående. I moderna tider vill dock få uppfattas som en 

maktspråksmänniska och betydligt subtilare uttryck, t.ex. i form av undertexter och 

antydningar, används för att markera sin makt. 

 

Makt, härskartekniker och maktspråk i skönlitteratur 
 

Yttringar av makt, maktspråk och härskartekniker förekommer en hel del i skönlitteratur, i 

såväl epik, som drama och lyrik. Och det förekommer en hel del i film, som jag upplever är en 

berättarform som ligger romanens dramaturgi ganska nära. Min upplevelse är att det oftast 

skildras ur den underordnades, eller utsattas, perspektiv. 

 

Genrer där det förekommer relativt frekvent är tex deckare/kriminallitteratur och böcker som 

utspelar sig i militär miljö, men också i en del barn- och ungdomslitteratur och i en del 

bildningsromaner. 

___________________________________________________________________________ 

20) Britt Backlund, Maktspråksboken, (Stockholm, 2004), sid 159 

21) Lars Melin/Martin Melin, Maktspråk Boken med jävlaranamma, (Stockholm, 2007), sid 27 
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Maktspråk och härskartekniker i kriminallitteratur torde vi alla ha stött på, t.ex. i form av när 

FBI går in och tar över, eller lägger locket på något fall, eller de så ofta förekommande 

missförstådda och något missanpassade kriminalarna som motarbetas av oförstående 

överordnade. 

 

Exempel på litteratur där maktspråket är kopplat till militär miljö och krig är tex Staden och 

hundarna (1963) av Mario Vargas Llosa, Härifrån till evigheten (1951) av James Jones 

Myteriet på Caine (1951) av Herman Wouk och viss omfattning De nakna och de döda 

(1948) av Norman Mailer. Även här skildras det oftast ur den underordnades perspektiv. Ett 

exempel på hur kapten Queeg använder sig av hierarkimetoden och samtidigt förminskar är 

när han skäller på rorgängaren medan Caine navigerar i dimma: 

- Jag stöttar på 220, chefen! ropade rorsmannen. 
- Vad för något? skrek Queeg och rusade in i navigationshytten. Vem har gett er order att stötta? 
- Jag tänkte … 
- Tänkte och tänkte! Det är inte er sak att tänka! skrek kaptenen förbittrad. Ni är så god och gör vad ni får 

order om och låter bli att tänka. 22 
 

I en del äldre litteratur – t.ex. Charles Dickens David Copperfield (1849) och Victor Hugos 

Samhällets olycksbarn (1862) och Ringaren i Notre Dame (1831) kan vi se tydliga exempel 

på förminskande och förlöjligande, våld eller hot om våld, hävdande av hierarkier och 

samhällsstrukturer och stereotypa uppfattningar om andra människor eller folkgrupper. Det 

kommer t.ex. till uttryck i Ringaren i Notre-Dame där Victor Hugo beskriver Esmeralda på ett 

ganska schablonartat sätt, men också i hur män genom hot om tortyr, alltså våld eller hot om 

våld, förmår den unga romska kvinnan att erkänna häxerier och på så sätt kan döma henne till 

döden. 23 

 

Andra mer moderna exempel på romaner där maktspråk och härskartekniker är påtagliga 

inslag är Egenmäktigt förfarande (2013) av Lena Andersson och Haggan (2019) av Aase 

Berg eller Djävulen bär Prada (2003) av Laureen Weisberger. 

I Egenmäktigt förfarande och Haggan används härskartekniker och maktspråk frekvent, när 

relationerna mellan romanernas män och kvinnor berörs. Ett exempel på osynliggörande eller 

på uteslutningsmetoden från Egenmäktigt förfarande är när huvudpersonen Ester träffar  

___________________________________________________________________________ 

22) Herman Wouk, Myteriet på Caine, (Stockholm 1978), sid 182 

23) Victor Hugo, Ringaren i Notre-Dame, (Uppsala, 1977), sid 184 ff 
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mannen hon älskar och har ett komplicerat förhållande med, Hugo Rask, på en fest: 

Han var sedan hela tiden halvt bortvänd, på väg åt ett annat håll, liksom rädd för frågor. När han till slut 

mötte hennes blick gjorde han det med ett lättsinne som gränsade till det fräcka. 

- Har du saknat mig? 

Frågan var helt retorisk, en ansträng lek. 

- Ja. Det har jag. Mycket. 

Hennes ord dunsade klumpiga ner på golvet mellan dem och dog. Hon returnerade inte frågan för att slippa 

höra svaret och se honom besväras inför undanglidningen. 

- Ska vi äta lite av buffén här, sa han. 

- Jag har redan ätit, sa hon. Den är god. 

- Jaha, sa han och tycktes förbryllad över att hon känt sig tilltalad. Han visade med en nick och en gest att 

det inte var henne han riktat inbjudan till utan sina medhavda vänner, utsvultna efter dagens hårda slit 

bland kulisser och lura ögat-konstruktioner. 24 
 

I barn- och ungdomslitteratur slutligen upplever jag att det ofta ligger en tydlig över-

/underordning inbyggd i intrigen, bara genom att det handlar om barn i relation till vuxna. Ett 

exempel på det är när Alfons Åberg inte själv får påverka sitt eget fördelsedagskalas i Kalas, 

Alfons Åberg (1986). 25 

Andra exempel på härskarstrategier uppvisar Astrid Lindgrens karaktär Karlsson på taket 

gentemot Lillebror 26 och i viss mån Pippi Långstrump gentemot Tommy och Annika. 27 Inte i 

något av de fallen kan jag dock påstå att jag tycker att härskarteknikerna utövas för att skada – 

men utan tvekan agerar väl Karlsson på taket som han gör för att uppnå någon form av 

fördelar, för det mesta på Lillebrors bekostnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

24) Lena Andersson, Egenmäktigt förfarande, Stockholm 2013), sid 85 f 

25) Gunilla Bergström, Kalas Alfons Åberg!, (Stockholm 1986) 

26) Astrid Lindgren, Lillebror och Karlsson på taket, (Stockholm 1955) sid 25 ff 

27) Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, (Stockholm 1945)  
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Litterärt experiment 
 

Första texten 
 

I den första texten har jag valt att placera protagonisten i underläge och att berätta ur 

perspektivet första person. 

Här handlar det i första hand om den första av de tre frågeställningarna:  

Maktspråk och härskartekniker knyts generellt till mäns makt över kvinnor. Kan jag 

skriva fram en kvinna som använder ett tydligt maktspråk och härskarmetoder och få det 

trovärdigt? 

 

Klockan var elva sekunder över nio när jag öppnade dörren och klev in i mötesrummet. Jag 

tittade på mitt armbandsur precis innan jag tryckte ned dörrhandtaget så jag vet att det inte 

var mer än så. Med några tassande men snabba steg var jag framme vid min plats, drog 

försiktigt ut stolen och satte mig ner. 

- Ursäkta mig, viskade jag med riktning mot ordförandeplatsen varifrån jag i ögonvrån 

kunde se att Bodil betraktade mig. 

Hon var helt tyst under de få sekunder det tog mig att ta plats vid bordet. Hon lyfte hakan och 

tittade på mig i ytterligare några sekunder innan hon svarade: 

- Välkommen! Kul att du vill hedra oss med din närvaro. 

- Bussen blev lite sen, svarade jag och tittade ner i bordet.  

- Jaja, vi gör ju alla våra prioriteringar, fortsatte Bodil. Och vi övriga här väntar så 

gärna på dig medan du gör dig i ordning för vårt möte. Känn ingen press, för all del! 

Jag tittade snabbt upp mot Bodil och svarade med ganska låg röst: 

- Nja … det var ju ingen prioritering direkt, det var bussen som var lite sen. 

- Då får du ta en tidigare buss i fortsättningen, klippte Bodil av mig och såg sig sedan 

runt i rummet. 

De övriga mötesdeltagarna tittade alla ner på dokumenten som utgjorde mötesunderlag som 

låg framför dem på bordet. Ingen tittade upp mot Bodil, men någon enstaka av dem sneglade 

diskret åt mitt håll. Tystnaden vilade över hela gruppen och jag kände en liten irritation 

gentemot dem, att ingen av dem kunde stå upp mot henne, det handlade ju trots allt bara om 

några enstaka sekunder. Jag bläddrade i dokumenten för att komma fram till underlaget för 

sammanträdets första punkt så diskret jag kunde. 
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Efter ett drygt 10-tal sekunder, som dock i den tryckande tystnaden kändes som flera minuter, 

harklade sig Bodil och tittade på mig igen med avsmalnade, liksom kisande ögon. Jag såg 

tydligt att hon var irriterad. 

- Jaha Erik, vi väntar, sa hon. 

- Va? svarade jag. 

- Vi väntar på din presentation! 

Jag blev helt ställd och bläddrade febrilt bland mina papper. Jag fattade ingenting. Min punkt 

var ju den sista på dagordningen. Jag hittade ganska snabbt det jag sökte - dagordningen till 

mötet. 

- Men det står ju … jag märkte att jag stammade lite och det störde mig enormt. 

- Vad står det? svarade hon med iskall röst. 

- Ja … jag skulle ju ta presentationen som sista punkt. 

- Jag ändrade det igår kväll. Du har fått ett mail om det! 

Så snabbt jag kunde tog jag upp min laptop, öppnade den och anslöt till 

presentationsskärmen på väggen vid bordets kortända mitt emot ordförandeplatsen. Sen reste 

jag mig upp för att påbörja mitt anförande. 

- Ny kostym idag, sa Bodil i samma ögonblick som jag öppnade munnen för att börja 

tala. Den klär dig! 

- Öhh … tack, svarade jag och tog återigen sats för att börja tala. 

- Snygg! fortsatte Bodil återigen i samma ögonblick som jag skulle börja tala. Läcker! 

- Och hjälpligt duktig är han ju också, fortsatte hon med låg röst, dock inte lägre än att 

jag uppfattade det. 

Några av kvinnorna i gruppen drog lite på munnen och fnissade till lite men de flesta tittade 

bara på mig med stenansikten och jag kände att jag rodnade. Bengt, en av de övriga männen i 

rummet vände sig mot Bodil och började säga: 

- Men Bodil … 

- Men vaddå? svarade hon och spände blicken i honom. 

- Öhh … ingenting, svarade han och tittade åter åt mitt håll, den fege uslingen! 

Jag drog min punkt utan ytterligare kommentarer och höll sedan en väldigt låg profil. Två 

timmar senare var mötet över och deltagarna reste sig och skingrades. Jag satt kvar och 

öppnade återigen min laptop och loggade in i mailsystemet. Jag scannade snabbt igenom 

gårdagens mail vände mig sedan mot Bodil som precis samlat ihop sina dokument och börjat 

röra sig mot dörren. 

- Jag ser inget mail Bodil, sa jag till hennes rygg. 
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Hon tvärstannade och vände sig mot mig. 

- Vad menar du? 

- Jag ser inget mail … jag har inte fått något. 

Hon tog de få stegen fram till mig och böjde sig ner lite och tittade på skärmen. 

- Så tokigt, sa hon och log mot mig, jag måste ha missat dig. Det är ju lätt hänt. 

- Ja … det är väl … 

- Inte så viktigt nu, fortsatte hon och vände sig sedan om och tog några steg mot dörren 

innan hon stannade till och vände sig om igen. 

- Jo, Erik, sa hon medan hon la en hårslinga bakom ena örat, är du nöjd med din 

presentation? 

Jag stirrade på henne någon sekund innan jag svarade, Jag förstod inte vart hon ville komma. 

- Ja …, sa jag sedan 

Bodil nickade långsamt några gånger medan hon såg mig rakt i ögonen. 

- Det låter ju … bra, sa hon. Mmmm … jag har förstått att du och din fru delar lika på 

sysslorna hemma. Jag såg att du gick hem vid 18-tiden i fredags. Det är … bra med 

män som drar sitt strå till stacken hemma. Det uppskattar vi verkligen här på 

företaget, skall du veta!  

Hon betraktade mig ytterligare någon sekund innan hon lämnade rummet med klackarna 

distinkt smattrande mot trägolvet. 

Jag blev sittande helt stilla och tittade på bildskärmen. Fattade inte alls vad det var jag 

utsattes för eller varför. Jag hörde hur den siste av de övriga deltagarna på mötet stannade 

till bakom min rygg och la handen på min axel. Jag tittade upp och såg att det var Bengt-Åke, 

en av de äldre männen på avdelningen.  

- Jag fattar inte vad jag gör för fel, sa jag tyst. 

Bengt-Åke skakade lätt på huvudet. 

- Du gör inget fel, svarade han. Men du vet, det är … stämningen här … rå men 

hjärtlig. Du vet, alla nya går igen om det - se det som en invigningsrit. Det blir bättre 

när du varit här ett tag. 

- Ett tag, replikerade jag, jag har varit här i tre månader nu. 

Bengt-Åke tryckte min axel med handen några gånger, öppnade munnen som för att säga 

något, men slöt den sedan, vände bort blicken och lämnade rummet han också. 
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Andra texten 
 

I den andra texten har jag valt att placera protagonisten i överläge och att även här berätta ur 

perspektivet första person. 

Här handlar det i första hand om den andra av de tre frågeställningarna:  

Kan jag skriva fram en karaktär som får sympati trots att hen använder ett tydligt 

maktspråk? 

 

Det var inte mycket, inte mycket alls egentligen, bara några enstaka sekunder faktiskt, men 

det var så typiskt – inte ett veckomöte hade Erik kommit i tid till sedan han började på firman. 

Jag hade egentligen bara hunnit hälsa välkomna till den nya veckan när han öppnade dörren 

och klev in i mötesrummet. Han var diskret, det skall sägas - med några tassande steg var han 

framme vid sin plats, drog försiktigt ut stolen och satte sig ner. Men han störde uppstarten av 

mötet. Jag skulle presentera ett nytt, och inte helt enkelt projekt och hade förberett mig i stort 

sett hela söndagen, och kände att jag blev rent infernaliskt irriterad på hans nonchalans. 

- Ursäkta mig, viskade han åt mitt håll. 

Jag tystnade och bet ihop under de sekunder det tog honom att ta plats vid bordet. Jag vet att 

jag nog tog i lite för mycket men jag kunde inte dölja min irritation. 

- Välkommen! sa jag, kul att du vill hedra oss med din närvaro. 

- Bussen blev lite sen, svarade han och tittade ner i bordet. Han hade åtminstone vett att 

inte utmana mig, som han gjorde ibland trots att han var kontorets sist anställde. 

- Jaja, vi gör ju alla våra prioriteringar, replikerade jag. Och vi övriga här väntar så 

gärna på dig medan du gör dig i ordning för vårt möte. Känn ingen press, för all del! 

Han tittade snabbt upp mot mig och svarade med ganska låg röst: 

- Nja … det var ju ingen prioritering direkt, det var bussen som var lite sen. 

- Då får du ta en tidigare buss i fortsättningen, klippte jag av honom och såg mig om i 

på de övriga i församlingen. Jag vet att jag lät lite vass men av någon anledning 

triggade han mig. 

De övriga mötesdeltagarna tittade alla ner på dokumenten som utgjorde mötesunderlag som 

låg framför dem på bordet. Ingen mötte min blick, men någon enstaka av dem sneglade 

diskret åt Eriks håll. De kände ju till hans bristande förmåga att passa tider och väntade 

förmodligen på någon ytterligare kommentar. Det var helt tyst i rummet medan Erik 

bläddrade i dokumenten. Hans bläddrande ökade min irritation ytterligare, han var i stort 

sett den enda på kontoret som skrev ut en massa dokument trots att vi har som policy att göra 
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så lite utskrifter som möjligt. Vi övriga använder den digitala tekniken och satt alla med våra 

laptops framför oss. 

Det var ingen medveten ambition att jäklas med honom, mitt tonläge bara kom som en effekt 

av min ökande irritation – när han suttit och bläddrat i pappren i något 10-tal sekunder, 

harklade jag mig och sa:  

- Jaha Erik, vi väntar! 

- Va? svarade han och tittade upp mot mig. Jag såg hur förvirrad han blev. 

- Vi väntar på din presentation! 

Han blev helt ställd och bläddrade febrilt bland sina papper. Han hittade synbarligen det han 

sökte för han höll upp den tidigare utskickade dagordningen till mötet mot mig. 

- Men det står ju … stammade han. 

- Vad står det? svarade jag, väl medveten om att jag egentligen gick för långt, men det 

kändes skönt på något märkligt sätt. 

- Ja … jag skulle ju ta presentationen som sista punkt. 

- Jag ändrade det igår kväll. Du har fått ett mail om det! 

Han fann sig relativt snabbt måste jag säga och fick upp sin laptop och anslöt till 

presentationsskärmen på väggen vid bordets kortända mitt emot min plats. Sen reste han sig 

för att hålla sitt anförande. Han hade en riktigt snygg kostym på sig, en som jag inte sett 

förut. Ordentligt overdressed skulle jag säga, för vi har en betydligt ledigare stil här på 

kontoret om det inte är något speciellt på gång, och det var det inte denna helt vanliga 

måndag i maj. Och plötsligt hörde jag mig själv säga: 

- Ny kostym idag. Den klär dig! 

- Öhh … tack, svarade Erik och tog återigen sats för att börja tala. 

- Snygg! fortsatte jag, riktigt läcker!  

- Och hjälpligt duktig är han ju också, sa jag sedan med så låg röst att nog bara de som 

satt närmast mig uppfatte det. 

Jag visste med en gång att jag gått över gränsen, och att det inte var vare sig rätt tid, rätt 

plats eller rätt metod, men jag kunde inte hejda mig. Jag förstod ju varför han hade kostym på 

sig. På fredagen hade han suttit med en av kontorets sekreterare i fikarummet efter att dagen 

var slut. De noterade inte att jag satt kvar trots att alla andra gått hem redan vid 17-tiden, 

men jag kunde inte undgå att höra dem. Inledningsvis hade hon fnittrat lite åt hans 

hämningslösa flirtande men efterhand som deras samtal pågick blev hon mer och mer 

tillbakadragen och han mer och mer påträngande. Tack och lov hade hon själv avslutat deras 

samtal och lämnat kontoret innan jag känt mig manad att gå in och avbryta dem.  



19 
 

Några av kvinnorna i gruppen drog lite osäkert på munnen åt min kommentar och fnissade 

till lite men de flesta tittade bara på Erik med stenansikten. Bengt, en av de något äldre 

männen i församlingen vände sig mot mig och började: 

- Men Bodil … 

- Men vaddå? svarade jag och såg honom rakt i ögonen. 

- Öhh … ingenting, svarade han och tittade åter åt Eriks håll. 

Erik drog sin punkt, en okej dragning men knappt mer än så. Han kunde gott ha förberett sig 

mer. Två timmar senare var mötet över och vi reste oss alla och började lämna rummet. Jag 

noterade att Erik satt kvar på sin plats och återigen öppnade sin laptop. 

- Jag ser inget mail Bodil, hörde jag honom säga bakom mig när jag precis skulle 

lämna rummet. 

Jag stannade och vände mig mot honom. 

- Vad menar du? svarade jag. 

- Jag ser inget mail … jag har inte fått något. 

Jag tog de få stegen fram till honom och böjde mig pliktskyldigast ner lite och tittade på 

skärmen. Jag visste att jag missat honom när jag mailade övriga gruppmedlemmar igår kväll, 

jag kom på det när jag promenerade hem. Å andra sidan antog jag också på ganska goda 

grunder att han inte skulle infinna sig i tid nog för att hinna läsa min förändring av 

dagordningen i tid innan mötet hur som helst, så jag hade inte gjort något åt det. 

- Så tokigt, sa jag och log så vänligt jag bara kunde mot honom, jag måste ha missat 

dig. Det är ju lätt hänt. 

- Ja … det är väl … 

- Inte så viktigt nu, fortsatte jag. Jag ville inte höra fortsättningen av det han hade att 

säga.  

Jag tog några steg mot dörren men stannade till och vände mig om igen. Tänkte att jag kunde 

ge honom återkoppling med en gång. 

- Jo, Erik, sa jag, är du nöjd med din presentation? 

Han stirrade på mig någon sekund innan han svarade. 

- Ja! sa han med den tvärsäkra framtoning han så ofta har. 

Jag nickade några gånger medan jag övervägde om jag skulle fortsätta med min feedback på 

hans presentation men kom fram till att det nog inte var någon idé.  

- Det låter ju … bra, sa jag. Jag tvekade lite innan jag fortsatte: Mmmm … jag har 

förstått att du och din fru delar lika på sysslorna hemma, du har ju talat en del om det 

vid fikat några gånger. Jag såg att du gick hem vid 18-tiden i fredags. Det är … bra 
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med män som drar sitt strå till stacken hemma. Det uppskattar vi verkligen här på 

företaget, skall du veta!  

Våra blickar möttes en kort stund utan att någon av oss sa något mer. Jag såg på honom att 

han förstod att jag hört honom och Sara i fredags. Sen lämnade jag rummet. 
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Översiktlig redovisning av intervjuer 
 

Intervjuerna har genomförts på så sätt att personerna som intervjuats har fått läsa text 1 och 

efter läsningen fått ett antal frågor, som följts upp med ytterligare frågor utifrån svaren. 

Frågorna tar sikte på den första av de tre frågeställningarna: 

Maktspråk och härskartekniker knyts generellt till mäns makt över kvinnor. Kan jag 

skriva fram en kvinna som använder ett tydligt maktspråk och härskarmetoder och få det 

trovärdigt? 

 

Därefter har personerna fått läsa text 2 och efter denna läsning fått ytterligare ett antal frågor. 

Dessa frågor tar sikte på den andra av de tre frågeställningarna: 

Kan jag skriva fram en karaktär som får sympati trots att hen använder ett tydligt 

maktspråk? 

 

De avslutande frågorna tar sikte på den tredje frågeställningen: 

Hur förhåller sig läsarna av experimenttexterna till karaktärerna i de två experiment-

texterna? 

 

De strukturerade frågorna framgår av sammanställningen nedan. (Se information om 

semistrukturerard intervju på sida. 6.) I samtliga fall har frågorna kompletteras med 

någon/några följdfrågor. I huvuddelen av fallen resulterade intervjuerna i ett samtal där de 

intervjuade kunde dra sig till minnes situationer där de själva observerat eller varit utsatta för 

maktspråk och härskartekniker. I vissa fall konstaterade också respondenterna att de själva 

använt maktspråk och härskartekniker. 

 

Jag har intervjuat 9 personer, 4 män och 5 kvinnor. Jag har strävat efter att intervjua personer 

som verkar eller har verkat i olika delar av samhället och som kommer från både offentlig och 

privat sektor. Åldersspannet på de intervjuade är 20 – 79 år. Sex av respondenterna har 

eftergymnasial utbildning på högskolenivå. Samtliga har genomfört gymnasieutbildning eller 

motsvarande. Tre av respondenterna har genomfört värnpliktsutbildning. Samtliga har minst 

två års yrkesverksamhet, den äldsta drygt 40. 
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Frågor till Text 1 

- Vad handlar berättelsen om? Kan du beskriva handlingen i berättelsen i några 

meningar? 

- Vad tänkte du på när du läste texten – var det något särskilt som fångade ditt intresse? 

- Hur upplevde du miljön och stämningen på platsen där texten utspelar sig? 

- Hur upplevde du karaktärerna 

 

Frågor till Text 2 

- Vad handlar den här berättelsen om? På vilket sätt skiljer den sig från den första 

texten? 

- Vad tänkte du på när du läste den här texten – var det något särskilt som fångade ditt 

intresse? 

- Hur upplevde du miljön och stämningen på platsen där texten utspelar sig? 

- Hur upplevde du karaktärerna i den här texten? 

 

Avslutande frågor 

- Upplever du att upplevelsen av den första texten förändrades något när du läste den 

andra texten? 

- Tror du att du skulle upplevt texterna och karaktärerna på något annat sätt om könen 

på det två huvudpersonerna skulle varit det omvända? 

- Upplever du karaktärerna som trovärdiga? Tror du att du skulle kunna uppleva något 

liknande i verkligheten, eller kanske gjort det? 

 

 

Analys/Diskussion 
 

När jag inför och under arbetets gång har talat med släkt, vänner, kollegor och andra om 

huvudtemat i min uppsats har jag generellt sett uppfattat två sanningar som formulerats av 

många av de som jag talat med. Dels att maktspråk och härskartekniker är något negativt, i ett 

fall till och med formulerat som ”djävulens påfund” och dels att det används av män i 

traditionellt patriarkala strukturer för att härska över kvinnor. Alltså precis den grund som 
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Berit Ås hade för att formulera de urspungliga härskarteknikerna. 26 Just detta med att bilden 

är att det är män som använder härskartekniker var det som manade mig att göra mina två 

litterära experiment. 

 

Jag valde alltså att låta en kvinna vara den som utövade härskarteknikerna. Och jag valde att 

skriva i första person då jag bedömde att det skulle ge mig möjlighet att ge karaktärerna mer 

liv än om jag skrev dem i tredjeperson. Huvudsakligen för att texterna skulle kunna hållas 

relativt korta för att utgöra ett lagom underlag för de som skulle läsa experimenttexterna. 

Att jag valde att låta en man vara den som utsattes för härskarteknikerna var medvetet då det 

skulle ge mig möjlighet att reflektera över den roll som jag uppfattar att vi traditionellt 

tillmäter män – alltså en roll där män själva placerar sig som överordnade kvinnor och i 

många fall har svårt att ha en kvinnlig överordnad. 

 

Ambitionen med den första av mina frågeställningar var att fokusera framför allt på den 

överordnade kvinnan som använder maktspråk och härskartekniker och på hur hon upplevs. 

Den andra frågan är i grunden könsneutral, men då jag ville använda mig av samma berättelse 

ur två olika perspektiv valde jag att hålla kvar vid samma person. 

Ambitionen med den tredje frågeställningen var att fokusera både den överordnade och den 

underordnade och vid intervjuerna resonera kring om ett byte av kön på karaktärerna skulle 

påverka uppfattningen om dem. 

 

Jag valde att använda mig av de klassiska härskarteknikerna Förlöjligande eller förminskande 

27 och Undanhållande av information 28 och de semiklassiska Objektifiering 29 och en mildare 

form av Våld eller hot om våld. 30 I sammanhanget handlade det inte om fysiskt våld men 

tanken med Bodils kommentar ”Mmmm … jag har förstått att du och din fru delar lika på 

sysslorna hemma, du har ju talat en del om det vid fikat några gånger. Jag såg att du gick 

hem vid 18-tiden i fredags. Det är … bra med män som drar sitt strå till stacken hemma. Det 

uppskattar vi verkligen här på företaget, skall du veta!” var att utgöra ett implicit hot - inte 

om fysiskt våld - men ett hot om repressalie, samtidigt som den var ett objektifierande,  

___________________________________________________________________________ 

28) Eksvärd (2011), sid 5 

29) Ländin (2014), sid 23 

30) Ibid., sid 29 

31) Ibid., sid 45 

32) Ibid., sid 51 
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tangerande ett sexuellt trakasseri. 

 

Flera av de uttryck som Bodil använder sig av i experimenttexterna har jag personligen 

uppfattat under mitt liv, i skolan, under min värnpliktstjänstgöring och under mitt yrkesliv. 

Det skall dock sägas att det inte är i första hand jag själv som varit utsatt för maktspråket och 

härskarteknikerna även om det naturligtvis hänt. 

 

Det jag framför allt upplevde som svårt var att hitta en balans i Bodils beteende, men också 

Eriks. Att inte framställa Bodil som orealistiskt demonisk utan som en effektiv men kall chef, 

och att inte framställa Erik som väldigt mesig utan som en person som vet att han är i 

beroendeställning av sin chef och inte vill utmana henne för mycket men samtidigt försöker 

ge uttryck för att hon inte är helt schysst. 

 

I intervjuerna ger respondenterna uttryck för ganska olika tolkningar av vad texterna handlar 

om. Tre av respondenterna uttrycker relativt snabbt att det handlar om makt, maktutövning 

och härskartekniker, de övriga använder uttryck som översitteri, misstroende, kränkning och 

maktstrategier, men vid en fördjupad diskussion kommer de ändå fram till att det handlar om 

just härskartekniker. Ingen av respondenterna formulerar vilka härskartekniker Bodil 

använder men i olika former formuleras ändå sådana saker som ”osynliggörande”, 

”diskriminerande”, ”förringande”, ”förlöjligande” och ”nedvärderande”. Och ingen av 

respondenterna missar det implicita hot som Bodil uttalar.  

 

Samliga respondenter uttrycker miljön och stämningen i gruppen som otrygg, tryckt, tung och 

liknande. Den bild av en hierarkisk miljö där man inte tar sig ton mot chefen, som jag i 

experimentet försökte frammana synes ha gått fram till läsarna. En av respondenterna 

beskriver Bodils uppträdande som ”passivt aggressivt”. Den stämning som textens Bengt-Åke 

beskriver som ”rå men hjärtlig”, upplever denna respondenst inte alls som hjärtlig utan som 

”rå och aggressiv”. 

 

I övrigt beskrivs Bodil som ”obehaglig”, ”översittare” och ”elak”. En av respondenterna 

uppfattar också det implicita sexuella trakasseri som jag försökte låta skymta fram i sekvensen 

när Bodil kommenterar Eriks kostym, men tolkar det i diskussionen efter läsningen av den 

första texten mer som att Bodil ”stöter på Erik”. I diskussionen efter läsningen av den andra 

texten ser hen dock annorlunda på det. 
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Erik upplevs av de flesta som ”undfallande”, ”försiktig” och ”osäker”. Flera av 

respondenterna uppger att de uppfattar det som att Erik försöker att hitta sin roll. Tre av 

respondenterna uppger att det noterar att Erik ”tassar”, ”mumlar” och inte möter Bodils blick, 

och att de upplever det som något ovanligt att en man uppträder så. På en direkt fråga från 

mig svarar dock alla tre att det nog handlar mer om de egna fördomarna om hur en man skall 

vara och inte om fakta. En av respondenterna vidhåller dock att det påverkar intrycket av min 

text. 

 

Vid diskussionerna efter att ha läst den andra texten har ingen av respondenterna i någon 

egentlig mening ändrat uppfattning om skeendet i texterna, och inte heller i något avgörande 

avseende förändrat bilden av vare sig Erik eller Bodil. Bodil framstår fortfarande som en 

osympatisk person, om än som en reflekterande obehaglig person, och Erik framstår 

fortfarande som ett offer för härskartekniker. Huvuddelen av respondenterna uppger dock att 

bilden blivit mer sammansatt – en viss förståelse för Bodils irritation finns, men ingen av 

respondenterna ger uttryck för att det på något sätt ursäktar hennes beteende. 

 

Som en av de sista frågorna kom: ”Tror du att du skulle upplevt texterna och karaktärerna på 

något annat sätt om könen på det två huvudpersonerna skulle varit det omvända?” 

Svaren från respondenterna hade lite olika karaktär - allt från ”nej, det är ingen som helst 

skillnad, kvinnor är precis lika bra på maktspråk och härskartekniken som män”, via ”nej, jag 

tror faktiskt inte det, förr kanske men inte idag” till ”nej, men det är nog mer ett statement, för 

jag vägrar att acceptera att det skulle vara någon skillnad på män och kvinnor” – men 

sammantaget ger samtliga respondenter uttryck för att ett byte av kön på de båda karaktärerna 

inte skulle ha förändrat upplevelsen av texterna. 

Sammanfattning 
 

För att sammanfatta och återkoppla till ingången i mitt litterära experiment: 

 

Maktspråk och härskartekniker knyts generellt till mäns makt över kvinnor. Men utifrån min 

egen upplevelse, både av många års chefsskap och skrivandet av mitt litterära experimet, 

kombinerat med respondenternas svar konstaterar jag att det var fullt möjligt att skriva fram 
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en kvinna som använder ett tydligt maktspråk och härskarmetoder och få det trovärdigt. Min 

sammanfattande bedömning är att jag lyckats med den första delen av experimentet. 

 

Vad gäller att skriva fram en karaktär som får sympati trots att hen använder ett tydligt 

maktspråk är det mer tveksamt. En viss förståelse finns för Bodils agerande, men knappast 

acceptans eller rent av sympati. Min egen försiktiga bedömning är att det handlar om att de 

allra flesta av oss varit utsatta för eller observerat maktspråk och härskartekniker och upplevt 

det så negativt att vi vänder oss emot användandet i alla dess former. En annan aspekt av det 

kan vara att användandet av härskartekniker är något vi gör och inte något vi är – vår 

personlighet kan vi inte ändra, men negativa handlingar kan vi sluta med. Och att använda 

maktspråk och härskartekniker är handlingar vi kan avstå från. Alltså, med den andra delen av 

experimentet har jag inte lyckats – karaktären får inte läsarnas sympati. Däremot upplevs 

karaktären i huvudsak som trovärdig. 
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Bilaga 1 

 

ROKS definitioner av de klassiska härskarteknikerna 

 

Härskarmetod Beskrivning enligt ROKS 

Osynliggörande ”Osynliggörande försiggår när kvinnor blir bortglömda, 

förbigångna eller ”överkörda”. Osynliggörande fråntar kvinnor 

deras identitet eller påminner dem om att de är mindre värda. Att 

de är oviktiga och betydelselösa.” 

Förlöjligande ”Förlöjligande försiggår när kvinnors insats blir förhånad, 

utskrattad eller liknad vid djur, tex höns. Som när kvinnor sägs 

vara speciellt känsliga eller att de är sexuella varelser eller när 

kvinnor blir avvisade som kalla eller cyniska. Alltsammans är 

beteckningar som vanligtvis inte sätts på mäns reaktioner.” 

Undanhållande av 

information 

”Undanhållande av information försiggår när män som en 

självklarhet vänder sig till andra män och kvinnor inte ges 

information om viktiga saker på arbetsplatsen eller i det politiska 

livet. Även kvinnors insats i hemmet och med hushållsarbetet 

förtigs.” 

Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning försiggår när det är fel både det kvinnor gör 

och det de inte gör. Den här tekniken tas i bruk mot dem som 

man har fördomar mot. Tex när kvinnor i kvinnorörelsen 

beskylls för att vara orsak till alla skilsmässor och samtidigt 

beskylls för att inte vara tillräckligt aktiva i politiken. Damn if 

you do, damn you if you don’t.” 

Påförande av skuld 

och skam 

Påförande av skuld och skam sker genom förlöjligande och 

dubbelbestraffning. Det försiggår när kvinnor får veta att de inte 

är tillräckligt bra, även om anledningen kan vara:  

1) att de tänker och handlar annorlunda och på ett nytt 

sätt i förhållande till män,  

2) att de inte har kunnat skaffa sig tillgång till 

information som männen behärskar.” 
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Bilaga 2 

 

Camilla Ländins definitioner av de klassiska härskarteknikerna 

 

Härskarmetod Beskrivning enligt Ländin 

Osynliggörande ”Osynliggörande är precis som låter, när härskaren inte ser eller 

tar notis om det du säger eller gör. På det sättet förmedlar hen att 

det du säger inte är något att bry sig om, eller att det inte är lika 

viktigt som andras åsikter. Det kan också handla om att du som 

person eller i din roll i gruppen som inte räknas.” 13 

Förlöjligande eller 

förminskande 

”Förlöjligande eller förminskande går ut på att en person blir 

hånad eller utskrattad på grund av något hen säger eller gör, eller 

för den delen är.” 

”Ibland fungerar tekniken på så sätt att den utsatta blir 

infantiliserad, till exempel kallad för ”lilla gumman” av en 

kollega eller chef. 14 

Undanhållande av 

information 

Att undanhålla information är en ibland mycket subtil 

härskarteknik och för många som utövar den är den ett sätt att 

positionera sig på arbetet eller visa framfötterna inför chefen. 

Den här tekniken bygger ofta på att fler än härskaren är med i 

utövandet. 15 

Dubbelbestraffning Den här tekniken innebär att härskaren tycker att du inte gör rätt, 

hur du än agerar. Vad du än gör eller säger så är det fel. Man 

brukar säga “damned if you do and damned if you don’t”! 16 

Påförande av skuld 

och skam 

Den är ofta en kombination av förlöjligande och 

dubbelbestraffning och innebär att någon får dig att skämmas för 

dina egenskaper och antyder att något du utsätts för är ditt eget 

fel. 17 

 

 

Camilla Ländins definitioner av de semiklassiska härskarteknikerna 

 

Härskarmetod Beskrivning enligt Ländin 

Objektifiering När någon objektifierar dig innebär det att ditt utseende 

diskuteras eller kommenteras i ett sammanhang där det inte är 

relevant. Du förvandlas till att vara enbart en kropp, ett objekt, 

och vad du gör eller hur du agerar är inte intressant. 18 

Våld eller hot om 

våld 

Våld eller hot om våld innebär helt enkelt att härskaren med 

hjälp av sin fysiska styrka ser till att få sin vilja igenom eller att 

hen påpekar att den fysiska styrkan skulle kunna användas. 19 
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Bilaga 3 

 

Exempel på definitioner av de nya härskarmetoderna 

 

Härskarmetod Beskrivning 

Projicerings-

metoden 

Projiceringsmetoden innebär att synpunkter och/eller kritik som 

framförs till någon vänds tillbaka och blir kritik av tex sättet att 

framföra synpunkten/kritiken på.  

T.ex.: ”Måste du alltid skälla på mig!” eller ”Du gjorde ju också 

så igår!” 

Komplimang-

metoden 

Komplimangmetoden innebär att härskaren i direkt anslutning till 

en komplimang ombeds att utföra något åt den som ger 

komplimangen. 

T.ex.: ”Du som är så stark, visst kan du bära ner den här 

kartongen till receptionen!” 

Hierarkimetoden Hierarkimetoden innebär att härskaren med hänvisning till sin 

formella maktposition driver igenom sin vilja. 

T.ex.: ”Jag hör vad du säger, men nu är det faktiskt jag som är 

chef. Och jag bestämmer att …”. 

Tidsmetoden Tidsmetoden innebär att härskaren hänvisar till någon form av tid 

för att driva igenom sin vilja. 

T.ex.: ”Det där provade vi medan du gick på dagis, och det 

fungerade inte då heller!” eller ”Du som gick i skolan innan 

internet förstår inte hur det fungerar!” 

Stereotypmetoden Stereotypmetoden innebär att härskaren använder sig av 

stereotyper som reducerar omgivningen eller specifika personer 

till kön, utseende, hudfärg etc. Stereotypmetoden ligger alltså 

nära Objektifiering. 

T.ex.: ”Du som är Göteborgare, kan du inte dra en vits!” 

Martyrmetoden 

eller Offerkoftan 

Martyrmetoden innebär att härskaren framställer sig själv som ett 

offer eller en martyr för att driva igenom sin vilja. 

T.ex.: ”Ja, ja … jag har ju egentligen väldigt mycket, men jag 

kan naturligtvis avstå från hockeymatchen ikväll och skriva den 

där rapporten!” 

Relativisering Relativisering innebär att härskaren med stöd i något hen själv 

berättar förringar det någon annan sagt.  

T.ex.: ”Jaha du behöver jobba över ikväll, själv ficka jag jobba 

över varenda dag i förra veckan!” eller varför inte Hasse och 

Tages ”Spik i foten … spik i foten! Under franska revolutionen 

gjorde man processen kort med adelsmännen, högg huvudet av 

dem som limpskivor!” 

Uteslutnings-

metoden 

Uteslutningsmetoden innebär att ägna sig åt andra saker när 

någon tex gör en presentation under ett möte. Att läsa mail eller 

sms är två exempel. Ligger nära härskarmetoden 

Osynliggörande, och är kanske egentligen samma sak, om än 

utan egentligt syfte att åstadkomma skada. 

 


