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Pedagogisk handledning till filmen 
”Var fick du luft ifrån?” – om härskartekniker i ungdomars vardag. 
Av Karin Kjellberg och Katarina Olsson 
 
AV-nummer 51431 tv 1 
 
Detta material riktas till den ledare som ska hålla i filmens för- och efterarbete. Handledning vill 
inspirera och ge kunskap för att få ungdomar att reflektera, ta ställning och göra motstånd mot 
härskartekniker.  
 
Övningsdel – utformad för fyra lektionstillfällen inklusive filmvisning (40–60 min/gång). Om du 
anser att tid inte finns för alla tillfällen använd dig då enbart av Tillfälle 3. Målet är att få igång en 
förändringsprocess, därför rekommenderas att använda sig av alla fyra övningstillfällen.  
 
Faktadel – med grundläggande kunskaper om härskartekniker (för ledaren).  
 
Filmens målgrupp: Ungdomar ca 13–17 år. 
 



 
”Var fick du luft ifrån?” 

 

Handledning till Var fick du luft ifrån?   2

ÖVNINGSDEL 
 
Tillfälle 1: Att vara ”normal” tjej eller kille   
 
Syfte 
• Att samtala om olika förväntningar på tjejer och killar. 
• Att medvetandegöra gruppen om våra normer och vilka känslor och reaktioner som kan 

väckas när normer bryts.  
 
Kontrakt Kom överens med ungdomarna om de förhållningssätt som ska råda under 

arbetsprocessen: 
- Inga tråkningar och negativa kommentarer. 
- Allt som sägs stannar i rummet. 
- … (fyll på med de förhållningssätt som du anser ska gälla för din grupp) 

 
Samtal Bilda par. Samtala 5 minuter.   

”Om jag fick var det motsatta könet för en dag, då skulle jag…….” 
 
Normer a) I tjej/kill-grupper om tre–fem personer samlas med papper och penna för att 

formulera och skriva ner vad/vilka förväntningar det finns på en kille/en tjej? 
Tjejerna tänker på killarna och killarna tänker på tjejerna. Plocka fram såväl egna 
som andras tänkbara förväntningar: Hur ska killar/tjejer vara? Vilka egenskaper och 
personlighetsdrag förväntas? Vilka fritidssysselsättningar och intressen? Vilka 
normer finns som kan kopplas till könstillhörigheten? 
 
b) Alla tjejer respektive alla killar samlas i var sin storgrupp. Grupperna 
sammanställer sina respektive listor på ett blädderblocksblad. 

 
c) Respektive grupp enas om fem egenskaper, personlighetsgrad och/eller 
sysselsättningar som de uppfattar vara de starkaste förväntningarna på den 
motsatta könsgruppen. Dessa fem markeras så att de syns tydligt. 

 
d) Grupperna byter blädderblocksblad och får nu se varandras listor, Vad tycker 
man om den motsatta gruppens lista: Känner man igen sig? Stämmer 
förväntningarna? Vilka känslor väcks?  

 
e) Avslutningsvis berättar grupperna för varandra, en i taget, hur man uppfattat den 
andra gruppens lista och markeringar. 

 
Rollspel I den här övningen utgår respektive grupp (tjejer och killar) från sitt ursprungliga 

blädderblocksblad med de fem angivna förväntningarna för motsatta könsgruppen. 
 

Varje grupp övar in en mindre scen – en situation t ex på skolgården, på 
klassfesten, på fritidsgården, på discot eller något annat sammanhang som är 
relevant för den aktuella gruppen. Situationen ska inte vara längre än några minuter.  

 
- killarna agerar i en situation där dom spelar tjejer utifrån vad dom uppfattar vara 

”typiska tjejdrag”.  
- tjejerna agerar i en situation där dom spelar killar utifrån vad dom uppfattar vara 

”typiska killdrag”.  
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För att undgå prestationskrav, låt grupperna få högst 5 minuter på sig att förbereda 
och öva in scenen. Spela upp spelen för varandra. 

 
Reflektion Återgå till den ursprungliga gruppen om tre personer, där övningen startade. 

Samtala om hur det var att se varandras rollspel och hur det var att gestalta det 
motsatta könet. 

 
 Samtal i storgrupp. Vad vill ungdomarna berätta från samtalen? Hjälpfrågor för att 

hålla samtalet inom ämnesområdet: 
 

• Hur var det att spela det motsatta könet? 
• Hur var det att se tjejer agera som killar? 
• Hur var det att se killar agera som tjejer? 
• Vad såg ni? Vad gjorde dom? 
• Var spelet realistiskt, fanns någon verklighetsanknytning?  
 

Avsluta samtalet genom att anknyta rollspelen till verkliga livet. Föreställ er att killar 
är som ”typiska tjejer” (så som de framställts i spelen) och tjejer är som ”typiska 
killar”: 

 
• Hur blir den kille bemött som bryter mönstret för hur en kille ska vara? 
• Vad gäller om negativa bemötanden, vilka former av kränkande behandling 

kan i så fall en kille bli utsatt för? 
• Hur blir den tjej bemött som bryter mönstret för hur en tjej ska vara? 
• Vad gället negativa bemötanden, vilka former av kränkande behandling kan i 

så fall en tjej bli utsatt för? 
• Värderas tjejer och killar olika, och i så fall – på vad sätt? 

 
Runda Alla får säga något om passet. Något du har lärt dig? Något som du inte visste om 

dig själv och/eller andra? 
 



 
”Var fick du luft ifrån?” 

 

Handledning till Var fick du luft ifrån?   4

Tillfälle 2: Att ha hög eller låg status   
 
Syfte 
• Att synliggöra och medvetandegöra tendensen att tillskriva människor och grupper av 

människor olika status.  
• Att ställa sig frågan hur man själv är delaktig i skapandet av olika maktsystem av över- och 

underordningar. 
 
Samtal Två och två samtalar en stund om förra tillfället. I efterföljande storgruppssamtal  

fråga om tankar, reflektioner eller känslor som dykt upp sedan förra passet.  
 

Status-övning 
 Dela gruppen i två, en A- och en B-grupp. Låt deltagarna ”mingla” runt i rummet. 

Be grupp A röra sig i rummet utifrån förutsättningen ’tänk dig själv som en 
högstatusperson’, medan grupp B rör sig utifrån förutsättningen ‘tänk dig själv som 
en lågstatusperson’ . Efter en liten stund be deltagarna hälsa på varandra med sina 
olika förutsättningar. Efter en stund gå tillbaka till att gå vanligt, neutralt.  

 
Växla nu och låt grupp A förhålla sig som lågstatus och grupp B som högstatus, 
fortsätt gå runt i rummet och hälsa på varandra.  

 
Reflektion Bilda par, samtala 5 minuter. Avsluta med storgruppssamtal:  

 
• Hur var det att göra statusövningen? Hur tänkte du? Hur gjorde du hög- 

respektive lågstatuskaraktärerna? Blev du uppmärksam på skillnader? 
• Kan man på avstånd se om det finns någon med högstatus i en grupp av 

människor? I så fall hur? 
• Kan man på avstånd se om det finns någon med lågstatus i en grupp av 

människor? I så fall hur? 
 
 
I övningsmomenten A, B och C undersöks förekomsten av statushierarkier genom att se vad 
samhället värderar som hög- eller lågstatus. De tre momenten, som är tänkta att följa på varandra, 
genomförs i grupper om 3–4 personer per grupp. Grupperna håller ihop inbördes genom 
momenten A, B och C.  
 
Material: Ledaren förbereder i förväg en uppsättning ark där de olika städerna/yrkena/profilerna 
angivits med stora bokstäver. En uppsättning ark per grupp, vilka delas ut moment för moment. 
 
Genomförande: För varje moment ska gruppen när de fått uppsättningen ark placera dem på 
golvet i en hierarki från 1-värderas högst till 8-värderas lägst. Placeringen görs utifrån de 
värderingar gruppen diskuterar sig fram till. Gör klart för deltagarna att de ska utgå ifrån 
samhällets övergripande värderingar så som de uppfattar dem, inte sina egna. Gruppen ska 
försöka komma överens och synliggöra de statushiearkier som finns i samhället, i syfte att sedan 
reflektera kring hur de påverkar oss. 
 

högst                                                                    lägst 
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Efter varje avslutat moment låt grupperna se på varandras utplaceringar och jämföra resultaten, 
innan samtal och reflekterande analys görs i storgrupp. 
 

A. Storstäder i världen  
Förslag på städer: Addis Abeba, Paris, Bangkok, New York, Peking, Oslo, Sao Paulo  

 
Genomförande: Utifrån åtta givna städer ska hierarki synliggöras från lågstatus till 
högstatus. 
 
Reflektion i storgrupp: Vilka kriterier utgick grupperna ifrån? Vad värderades? Vad 
angavs som högstatussymboler? Kan man se att värderingarna är kopplade till 
ekonomisk, politisk och/eller social makt? 
 
B. Yrken 
Förslag: Advokat, Servitris, Ingengör, Lärare, Vårdbiträde, Journalist, Städare, Art-
Director 
 

Genomförande: Utifrån åtta givna yrkesgrupper ska hierarki synliggöras från 
lågstatus till  
högstatus.  
 
Reflektion i storgrupp: Vilka kriterier utgick grupperna ifrån?  Vad värderades? Vad 
angavs som högstatus? 
 
C.  Profiler 
Förslag: Persisk kvinna 47 år, Svensk man 58 år, Svensk kvinna 31 år, Arabisk man 43 
år, Svensk man med iranskt ursprung 32 år, Finsk kvinna 51 år, Svenskamerikansk 
man 29 år, Svenskitaliensk kvinna 25 år. 
 

Genomförande: Åtta givna profiler ska kopplas samman med ”yrkeshierarkin” enligt 
övning B. Placera ut arken med de olika profilerna vid varsina tänkbara yrken. 
Resultat? 
 
Gå vidare med följande: Deltagarna ombeds blunda, alternativt flytta blicken. 
Ledaren stuvar om profilarken så att de kopplas till nya yrken.  
 
Värdera resultatet. Är det tänkbara sammankopplingar efter att arken flyttats om 
(profilerna med yrkena)? 
 
Reflektion i storgrupp: Vilka möjligheter eller begränsningar finns att inneha olika 
yrken för alla och envar utifrån rådande normer och förväntningar? I vilken mån styr 
kön- eller klasstillhörighet och etnisk bakgrund mer än individuella förutsättningar? 
Finns det fördomar som styr vårat tänkande och våra värderingar? 

 
Känslor Dela ut ”känslobladet” till deltagarna (se bilaga). Individuellt arbete: 
 

a) Ringa in fyra ord som beskriver känslor som du tror man kan känna när man är 
högt upp i en statushierarki. Saknas passande ord, lägg till själv.  

 
b) Stryk under fyra ord som beskriver känslor som du tror man kan känna när man 

är långt ner i en statushierarki. Saknas passande ord, lägg till själv. 
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c) Bilda grupper om tre personer och delge varandra resultatet av övningen. 

Vilka känsloord har ringats in respektive strukits under? 
 
Reflektion Samtala i helgrupp. 

• Gick det att hitta fyra ord att ringa in respektive stryka under? (plocka fram 
några exempel på ord).   

• Kan man känna sig som en högstatusperson ibland, och som en 
lågstatusperson vid andra tillfällen? 

• Vad är det som ger en människa eller grupper av människor hög eller låg 
status? 

• Vad i samhället värderas med hög status?  
• På vad sätt har högstatuspersoner makt? 
• När är makt positivt? 
• När är makt negativt? 

 
Runda Alla får säga något om dagens pass. Något du har lärt dig? Något som du inte 

visste om dig själv och/eller andra? 
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Tillfälle 3: Att introducera härskarteknikerna och se filmen    
 
 
Syfte 
• Begreppen och innebörden av de sju härskarteknikerna förmedlas. Först genom en 

undersökande fas, sedan via filmen. Avslutningsvis genom utdelat blad där de olika 
begreppen beskrivs ingående (se kopieringsunderlag).  

 
Samtal Två och två samtala en stund om förra passet. I efterföljande storgruppssamtal 

fråga om det finns tankar, reflektioner? 
 
 Gå vidare i helgrupp: 

• På vad sätt har du som tjej/kille upplevt att makt och förtryck utövats mot dig? 
• På vad sätt har du sett att makt och förtryck utövats mot någon tjej/kille eller 

killar/tjejer i stort? 
• På vad sätt har du själv utövat makt och förtryck mot andra? 

 
 
Härskarteknik nr 1–5 
 Förbered övningen genom att namnen på de fem första härskarteknikerna skrivs ner 

stort på fem ark. Ett begrepp per ark. Kopiera också upp definitionerna av dessa 
fem härskartekniker att användas enligt moment c) nedan. 

 
a) Dela in i fem grupper och fördela de fem arken (en härskarteknik/grupp).  
 
b) Brainstorma i gruppen: 
• Vad kan innebörden av ordet vara?  
• Om man är långt ner i en statushierarki och blir utsatt för xxx (=gruppens 

härskarteknik), på vad sätt kan det ta sig uttryck? 
 

c) Definitionen av respektive grupps ”egna” härskarteknik delas ut. Stämmer den 
skrivna definitionen in med hur gruppen själva definierade tekniken? 

 
Filmvisning Titta på filmen ”Var fick du luft ifrån?”  
 
Reflektion Samtala först i grupper om tre personer, sedan i storgrupp: 

• Vad såg ni? Känns något igen, i så fall vad? 
• Hur känns det att se filmen? 
• Reagerar tjejer och killar olika på samma härskarteknik? 
• Är det främst tjejer eller främst killar som använder sig av härskartekniker? 
• Finns det härskartekniker som killar använder mest mot killar, i så fall vilka? 
• Finns det härskartekniker som killar använder mest mot tjejer, i så fall vilka? 
• Varför använder sig killar av härskartekniker (tänkbara orsaker)? 
• Finns det härskartekniker som tjejer använder mest mot tjejer, i så fall vilka? 
• Finns det härskartekniker som tjejer använder mest mot killar, i så fall vilka? 
• Varför använder sig tjejer av härskartekniker (tänkbara orsaker)? 
• Vad i samhället spär på förekomsten av objektifiering? 
• På vad sätt påverkas tjejer av objektifiering, på vad sätt påverkas killar? 
• Vilka statushierarkier kan vara orsak till att Våld och hot om våld förekommer 

(koppla till övningarna i Tillfälle 2)? 
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• Går det att bryta ner de samhälleliga statushierarkier som orsakar Våld och hot 
om våld? Vem har ansvaret i så fall? 

• Finns fler härskartekniker, vad skulle ni kalla dom för? 
 
Runda Alla får säga något om dagens pass. Något du lärt dig? Något som du inte visste 

om dig själv? 
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Tillfälle 4. Att undersöka gränssättning och motstånd  
 
Syfte 
• Att repetera namnen på härskarteknikerna och uppmana ungdomarna att komma ihåg dem.  
• Att synliggöra trestegsmodellen och reflektera kring hur och när den kan användas. 
• Att komma på egna och gemensamma strategier för att motverka härskartekniker. 
 
Samtal 
 Två och två som dom sitter samtalar en stund om förra tillfället. I efterföljande 

storgruppssamtal fråga om det finns tankar som dykt upp sedan sist?  
Repetera namnen på de sju härskarteknikerna. 

 
Gränssättning 
 Dela upp gruppen i två rader, som står vända med ansiktena mot varandra. 

Avståndet ska vara minst ett par meter, gärna mer, mellan de två grupperna. 
Deltagarna ska arbeta i par med den person de har  mitt emot sig, vi kallar dem för 
person A och B. Person A ska gå sakta mot person B.  
 
Variant 1: När B känner att A inte ska komma närmare, markerar B en gräns, ett 
”STOPP!”, genom att sätta upp händerna (”stoppsignal”). Inga ord yttras. A 
respekterar B:s signal och stannar.  
 
Variant 2: B ska enbart med hjälp av ögonen uttrycka en stoppgräns när B inte vill 
att A ska komma närmare. A stannar då B:s ögon ”signalerar” att det är dags att 
göra det.  
 
Både A och B tränas i känsligheten att via ögonen uttrycka respektive uppfatta 
signalen och respektera den. Dom ska berätta för varandra efter varje försök hur 
det kändes.  
(Ur ”JämOs handbok mot könsmobbning i skolan”) 

 
Reflektion Hur var det att gör den här övningen? Var det svårt eller lätt att markera ”stopp” 

och sätta en gräns? När eller på vad sätt var det svårt? Kan det vara så att man 
behöver träna sig på att sätta gränser och säga nej, eller är det något ”man bara 
kan”? 

 
Att göra motstånd 

Referera till filmens avslutande del och gränssättningsmodellen. Titta gärna på 
 detta avsnitt som repetition. Skriv upp på tavla eller blädderblock så att alla kan se; 
 

3-stegsmodellen 
1. Beskriv vad som händer (du kallar mig för…) 
2. Tala om vad du känner (jag blir arg, ledsen, besviken, irriterad, sur, 
frustrerad…) 
3. Tala om hur du vill att det ska vara istället (jag vill att du slutar, att du tar bort 
din hand …)  

 
Reflektion  I storgrupp samtala om 3-stegsmodellen, huruvida den går att använda eller inte.  

• I vilka sammanhang kan 3-stegsmodellen fungera? 
• I vilka sammanhang fungerar modellen inte alls? 
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• Är det säkert att kränkningarna upphör efter att man använt sig av 3-
stegsmodellen, eller kan det till och med bli värre? 

• När någon blir utsatt för Våld och hot om våld är det inte troligt att 3-
stegsmodellen fungerar som försvar (jämför scenen med Marcus sist i filmen). 
Varför är det så? Går det att försvara sig överhuvudtaget mot våld? 

• Kan ett vittne använda sig av 3-stegsmodellen för att stötta den som blir utsatt 
för en härskarteknik?  

 
Till dig som ledare: Det är viktigt att förtydliga i gruppen att gränssättning inte alltid 
leder till förändring men att den som har satt en gräns ändå har ”satt ner sin fot”. 
Avsluta med följande frågeställningar som rör ansvarsområdet. 

 
 
Vad gör vi?  Utifrån frågorna nedan låt grupper om tre personer lista förslag på åtgärder för att 

aktivt motverka härskartekniker. Lista gärna på blädderblocksblad.  
 
• Vad kan den enskilda individen göra för att förhindra och motverka förekomsten 

av härskartekniker? 
• Hur kan skola, fritidsgård, idrottsföreningar, kyrka etc visa att man inte 

accepterar att härskartekniker förekommer? Hur kan de sätta gränser? 
• Vad kan vi tillsammans göra för att förhindra och motverka förekomsten av 

härskartekniker? 
 

Låt grupperna berätta för varandra vilka förslag de har kommit fram till.  
 

Runda   Alla får säga något om hur de upplevt arbetsprocessen med de fyra tillfällena och 
filmen samt vad de lärt sig? 
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FAKTADEL 
till filmen ”Var fick du luft ifrån?” – om härskartekniker i ungdomars vardag 
 
De sju härskarteknikerna 
1. Osynliggörande 
2. Förlöjligande 
3. Undanhållande av information 
4. Dubbelbestraffning  
5. Påförande av skuld och skam 
6. Objektifiering 
7. Våld och hot om våld 
(utförlig beskrivning finns i slutet).  
 
Härskartekniker kan kortfattat förklaras som medvetna och omedvetna strategier för maktövertag 
och ska förstås mot bakgrund av olika perspektiv där hög- och lågstatuspositioner existerar.  
 
B a k g r u n d  
Härskarteknikerna är definierade av Berit Ås, professor och politiker från Norge. 
Härskarteknikerna formulerades ursprungligen utifrån studier av hur kvinnliga politiker bemöttes i 
en omgivning präglad av manliga normer. I arbetet med ”Var fick du luft ifrån?” har vi undersökt 
förekomsten av härskartekniker bland unga människor och hur båda könen drabbas mot 
bakgrund av könsstereotypa föreställningar och manliga normer. Ungdomarna i filmen, fyra tjejer 
och fyra killar, i åldrarna 15–18 år undersöker specifikt hur härskartekniker tar sig uttryck. Filmen 
är ett resultat av en interaktiv workshop på tre dagar och ungdomarnas individuella 
videodagböcker. De berättar om situationer i sin vardag och olika former av kränkande 
behandling samt benämner vilka härskartekniker de blivit utsatta för. Fokus ligger på kränkningar 
utifrån kategorierna kön och sexuell läggning varför filmen anknyter till området sexuella 
trakasserier. I filmen finns också ett avsnitt om hur man kan utöva motstånd och sätta gränser mot 
härskartekniker. 
 
Filmens pedagogiska handledning vill inspirera till ett liknande undersökande arbetssätt som det 
ungdomarna i filmen var med om. De som ser och diskuterar filmen utifrån övningsmaterialet ska 
själva kunna upptäcka och bli medvetna om de olika former av kränkande behandling som 
härskartekniker utgör. Kunskap och medvetenhet är en första förutsättning för handling, motstånd 
och förändring. 
 
Vad är en härskarteknik? 
Härskartekniker är handlingar av förtryck som används mot en eller fler personer i syfte att skapa 
eller bevara en social struktur präglad av över- och underordning. Den eller de som använder sig 
av härskartekniker utnyttjar ett övertag eller en maktposition för att försätta eller hålla andra 
personer i underläge. Föreställningar om normalitet och avvikelse spelar roll i sammanhanget. 
Härskartekniker riktas mot personer eller grupper som genom sitt sätt att vara eller med sin livsstil 
avviker från dominerande förväntningar och normer. Härskartekniker används ofta i samband med 
kränkningar eller trakasserier som har samband med kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller 
funktionshinder.  
 
De inskränker den utsatta personens möjligheter att påverka sin situation och minskar hennes 
eller hans handlingsutrymme. Känslan av att vara dum, inte få ta plats, inte få tycka vad man vill, 
inte få uttrycka sig eller se ut som man vill och inte få tro på sin egen förmåga försvårar 
möjligheten att försvara sig. Med kunskap om härskartekniker är chansen större att vi blir varse 
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när kränkningar är i omlopp och kan reagera och ta itu med dem där de hör hemma. De som 
använder sig av härskartekniker, kränkningar och trakasserier ska vara måltavla för reaktion, inte 
den som blir utsatt. Det är inte du som är dum, det är någon annan som gör dig dum! – som 
Berit Ås säger. 
 
De fem första härskarteknikerna kallar Berit Ås för ”de civiliserade” härskarteknikerna. De 
förekommer i interaktion mellan människor, ansikte mot ansikte, och är en finstilt och subtil form 
av vardagligt förtryck (handlar inte om våld, men våldet kan ligga inbyggt som en hotande 
fortsättning). De har en starkt socialiserande effekt för dem som blir utsatta och bidrar negativt till 
personers självförståelse och självbilder på olika sätt. Att se och förstå de civiliserade 
härskarteknikerna är grunden för att förstå de övriga två, de som Ås benämner de starka 
härskarteknikerna.  
 
Objektifiering, härskarteknik nummer 6, bärs upp av medias stereotypa framställning av kvinnor 
och män. Främst gäller att objektifiering bidrar till att flickor/unga kvinnor och kvinnokroppen 
utnyttjas för ekonomisk vinning. Men också att objektifieringen bidrar till starka bilder av vad som 
räknas som normal och eftersträvansvärd kvinnlighet. För en tjej kan objektifieringen, som för 
Hanna i filmen, innebära att hon upplever sig vara beroende av smink. Eller det kan innebära att 
bli bedömd efter sitt yttre och inte utifrån sin personlighet, sin kompetens eller sina prestationer. 
 
Härskarteknik nr 7, Våld och hot om våld, används inte sällan när mönster bryts och när 
anpassning till dominerande normer inte längre finns. Marcus i filmen är ett exempel på det. Han 
ses av några som ”avvikande” på grund av sin sexuella läggning och anses därför inte vara 
välkommen på skolan. Genom sin blotta existens utmanar Marcus rådande föreställningar om 
heterosexualitet kopplat till normalitet och några tar sig rätten att utsätta honom för våld och hot 
om våld. Händelsen är ett uttryck för grov maktutövning och ska betraktas som ett hatbrott. 
 
Detta var lite kort om härskarteknikerna, de förklaras ingående i slutet av handledningen. 
 
En ordning av kön och makt 
Begreppet härskartekniker har sitt ursprung i en samhällsanalys byggd på teorier om kön och 
makt. Den säger att kvinnor och män värderas olika och att gruppen män generellt har högre 
status och mer makt såväl ekonomiskt, politiskt som i socialt hänseende än gruppen kvinnor. En 
över- och underordning existerar enligt denna samhällsanalys. Parallellt med maktperspektivet 
säger könsmaktsanalysen att en så kallad isärhållning råder mellan könsgrupperna. Innebörden är 
att egenskaper, sysselsättningar och positioner kopplas till antingen män eller kvinnor och att 
dessa inte får blandas i samvariation med andra maktordningar. Isärhållningen begränsar starkt 
individen man/kvinna.  
 
I stället för kön kan vi tala om genus. Våra föreställningar om det ”kvinnliga” och ”manliga” är 
genus mer än kön. Genus (har alltmer ersatt begreppet ”könsroller”) skapas i relation till andra 
människor. Det sker i sammanhang av givna normer och kulturell acceptans och hör samman 
med och bidrar till våra bilder av det maskulina och feminina.  
 
Alla män är inte bärare av högre status. Alla kvinnor befinner sig inte i en underordnad position i 
alla situationer. Men könsmaktsstrukturen finns alltid med i bilden. Följande får stå som exempel; 
en vit medelklasskvinna med jobb på ett dataföretag boende i en villastad jämförs med en man 
med utomeuropeiskt ursprung boende i ett höghusområde i en förort med jobb på en 
kebabrestaurang. Kvinnan värderas på flera sätt högre av samhället. Samtidigt, på ett strukturellt 
plan, är kvinnan lägre värderad på grund av sin könstillhörighet. 
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Det ”normala” 
Normer kopplat till könstillhörighet och sexuell läggning påverkar oss starkt. Det existerar 
exempelvis en syn på heterosexualitet som norm – i media, i kommunikationen, i hemmen, i 
skolan, i traditioner. Trots en tidsanda präglad av öppenhet och tolerans så är den heterosexuella 
normen så att säga ”allmänt tankegods”. Andra sexuella identiteter betraktas som avvikelser. 
 
Att avvika från det ”normala” är inte lätt. Det kan få ganska tuffa följder att vara eller göra något 
som andra tycker är onormalt eller konstigt. Att inte vara ”typisk tjej” eller ”typisk kille” eller att gå 
utanför ramen för vad kompisarna eller ledaren i gänget tycker är ok kan vara svårt. Den som 
bryter ett mönster genom sitt sätt att vara och göra kan bli drabbad av en eller flera 
härskartekniker.  
 
Dominans – splittring  
Det kan bli en inbördes dominans i en grupp som är överlägsen och överordnad andra grupper. 
Någon eller några intar ledarrollen medan övriga låter sig styras av ledarnas omdömen och 
åsikter. Öppen dominans är mer vanligt i grupper av män/killar. Härskartekniker kan användas för 
att uttrycka dominans och sätta den på plats som inte är ”man nog” (vilket ofta är detsamma som 
”alltför kvinnlig”). De som diskriminerar och förtrycker kan mycket väl vara de som finns en bit ner 
i hierarkin. Förtrycket riktar sig mot de som har lägre status i den egna gruppen eller mot 
kvinnor/tjejer. 
 
I grupper som är underordnade andra grupper – kvinnor, invandrare, etc – är det mer vanligt att 
splittring uppstår. Ingen kan riktigt inta en ledarroll eftersom andra i gruppen inte tillåter det. 
”Skitsnack”, jämförelse och konkurrens om ”vem som är snyggast och bäst” kan vara några av 
tecknen för en splittrad grupp. Om det gäller gruppen kvinnor hör detta ofta ihop med att 
kvinnor/tjejer identifierar sig med mäns kvinnosyn och värderingar. Istället för att ”slå uppåt slåss 
man inbördes”. Ett sätt att agera för att splittra en grupp är att använda sig av härskartekniker.  
 
Förtryck eller trakasserier som har samband med kategorin kön behöver alltså inte utövas enbart 
av killar/män gentemot tjejer/kvinnor. Härskartekniker förekommer också inom könshomogena 
grupper, men då som en spegling av den könsmaktsordning som finns i samhället. 
 
Förtryck, makt och statushierarkier 
Förekomsten av förtryck är ett tecken på att maktstrukturer av över- och underordning 
förekommer, där vissa grupper har högstatuspositioner andra lågstatuspositioner. Det vill säga, 
strukturer och samhälleliga system tillskriver människor olika status och ger dem olika 
maktbefogenheter.  
 
Ordet statushierarkier är ett bra uttryck för uppdelning av människor i grupper där över- och 
underordning existerar. Vi gör det alla, placerar in människor i ”fack” och använder oss av 
statushierarkier. Vi gör det i tanken, i känslan och ibland mycket praktiskt och konkret. Det går att 
”undersöka” kön, sexuell läggning, klasstillhörighet, etnicitet och funktionshinder utifrån tanken 
om statushierarkier. Hur och vad värderar vi? När vi blir medvetna om den rangordning som 
existerar i samhället och i våra tankar hjälper det oss att förstå hur härskarteknikerna används och 
verkar. Att synliggöra statushierarkier bidrar också till en medvetenhet om att maktstrukturer 
existerar.  
 
Generaliseringar är viktiga för att synliggöra maktstrukturer. Går vi in på individnivå och jämför 
mellan några få personer, ser vi kanske inte några skillnader. Det viktiga här är att jämföra stora 
grupper med varandra. Det är då mönstret och strukturerna träder fram.  



 
”Var fick du luft ifrån?” 

 

Handledning till Var fick du luft ifrån?   14

Gränssättning och motstånd 
Vi anpassar oss alla lätt till förtryck. Det gäller såväl förtryckarna, belackarna, som de som blir 
utsatta. Förnekelse av makt- och statusskillnader med tillhörande maktutövning (exempelvis 
härskartekniker) är mer vanlig än det motsatta, d v s viljan till motstånd. Att anpassa sig till de 
normer som finns, att ”vara som alla andra” fast man kanske inte vill, är enklare än att bryta 
mönster och stå emot andra människors förväntningar. Att bli tyst och låta någon annan föra talan 
är kanske lättare än att protestera. Att dra sig undan eller förneka det som händer, ja då behöver 
man inte bry sig överhuvudtaget och då blir man säkerligen inte eller utsatt.  
 
Det är viktigt att lära sig se orättvisor och att förstå när man blir utsatt för härskartekniker. Vi 
tränar förmågan att ta oss själva på allvar och sätta gränser mot andras dåliga behandling.  
 
Nu är det Stopp! 
Att känna till begreppen härskartekniker och vad de betyder, och lära sig se när de händer mig i 
vardagen och att känna när jag blir drabbad - det är grunden för att utöva motstånd mot 
härskartekniker. Ett sätt är den så kallade 3-stegsmodellen, också visad i filmen: 
 
1. Beskriv vad som händer (beskriv situationen) 
2. Tala om vad du känner (jag är arg, ledsen, besviken, irriterad, sur, frustrerad…) 
3. Tala om hur du vill att det ska vara istället (jag vill att du slutar, att du tar bort din hand, att 
du lämnar mig ifred…) 
 
När det händer och vi blir drabbade, just då är de tre stegen inte lätta att komma ihåg. Det går att 
träna och gå igenom en situation där vi känt oss illa behandlade och i efterhand pröva 3-
stegsmodellen: ”Jag skulle sagt si, sagt så och sedan så.” Denna form av mental träning ökar 
chansen att kunna och våga använda oss av motståndsstrategin nästa gång vi drabbas av 
kränkande behandling. 
 
Att utöva motstånd och sätta gränser leder inte alltid till att problemet är löst. Ibland kan 
kränkningarna och trakasserierna till och med bli värre efter det. Det viktiga med 3-stegsmodellen 
är att vi visat vad vi tycker och att vi gjort oss synliga.  
 
Någon ska själv bestämma sig för att inte använda sig av härskartekniker, det är den 
gränssättning vi bör efterfråga i första hand! Ansvaret ska förläggas till den som utsätter och att 
han/hon ska sluta använda sig av kränkande behandling och trakasserier. Detta är något vi 
ständigt måste påminna oss när vi pratar om gränssättning och ansvarsbördan  
 
Att motverka härskartekniker – ett samhälleligt ansvar! 
Samhället har ett övergripande ansvar att skapa ungdomsmiljöer fria från härskartekniker. Särskilt 
viktigt är det i institutioner och organisationer, exempelvis i skolan. Det gäller såväl det 
förebyggande arbetet som den aktiva gränssättningen här och nu. I extrema fall måste ju kanske 
till och med en polisanmälan göras för att få stopp på kränkningarna. 
 
Framför allt behövs ett ständigt pågående och förebyggande arbete för att förhindra och få stopp 
på kränkande behandling och trakasserier. Ett ansvar som vilar på de vuxna i skola, fritidsgård, 
idrottsföreningar, kyrka och andra ungdomsmiljöer. 
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REFERENSMATERIAL 
För ytterligare information/övningsmaterial om härskartekniker samt om lagtexter kopplat till 
området kränkande behandling och trakasserier: 
 
• ”JämOs handbok mot könsmobbning i skolan”. Finns att ladda ner från www.jamombud.se 
 
• ”Genvägar till jämställdhet”. Metoder och strategier inom ungas fritid och föreningsliv.  

Ungdomsstyrelsen/www.ungdomsstyrelsen.se 
 

• ”Snacka om jämställdhet” av Karin Kjellberg.  Rädda Barnen/www.rb.se (boken utkommer i 
sept 05) 

 
• www.jamstalldhet.nu – Ett interaktivt läromedel om bl a härskartekniker. 
 
• ”Lagen om förbud mot diskriminering.” Finns att läsa på diskrimineringsombudsmännens 

hemsidor: 
www.do.se 
www.homo.se 
www.ho.se 
www.jamombud.se  

 



 
”Var fick du luft ifrån?” 

 

Handledning till Var fick du luft ifrån?   16

HÄRSKARTEKNIKER – förklaringar och exempel 
 
1. Osynliggörande är att förminska eller utestänga någon.  
Att inte ta notis om en persons synpunkt för att sedan hålla med när någon annan säger samma 
sak. Eller när en person talar börjar man viska till grannen, bläddra i sina papper, gå på toa eller 
skicka sms på mobilen. Kroppsspråket kan markera att den som talar är ”ointressant”. En hel 
grupps intressen eller erfarenheter kan bli utsatta för osynliggörande. Det händer exempelvis när 
merparten av tid och pengar läggs på endast en eller ett fåtal grupper och andra får stå tillbaka. 
Ett osynliggörande skapar känslor av att vara oviktig och betydelselös. 
 
2. Förlöjligande är att håna och skämta om någon (eller några). 
Att kommentera, skratta, sucka eller härma någon och att skämta på någons bekostnad. Att få 
henne eller honom att känna sig löjlig och töntig eller okunnig och inkompetent. Att tex. fnysa tyst 
eller himla med ögonen är en form av förlöjligande som knappt märks. Det känns likväl mycket för 
den som blir utsatt. 
En hel grupp kan förlöjligas genom nedvärderande ord och uttryck. Den som utsätts för ett 
förlöjligande förväntas hålla god min och delta i skratten och skämten. Annars riskerar hon eller 
han att uppfattas som sur, trist eller utan humor.  
 
3. Undanhållande av information är att få någon att känna sig utanför. 
Att undanhålla någon information innebär att hon eller han utsätts för svårigheter att ”orientera 
sig” och hänga med ordentligt och risken är stor att man gör bort sig eller gör fel. Kanske att 
kompisarna eller någon annan grupp tar viktiga beslut eller bestämmer vad som ska göras på 
plats eller vid tillfälle då alla inte är med.  
Att undanhålla information handlar om att ha makt över andra genom frånvaro av kunskap. Det 
kan ske i vardagen, personer emellan, men det kan också ske i böcker och media genom att inte 
allas erfarenheter eller kunskapsområden uppmärksammas på lika villkor.  
 
4. Dubbelbestraffning är att straffa någon oavsett handling. 
När man engagerar sig får man höra att man tar för mycket plats, när man är mer tillbakadragen 
sägs det att man är passiv, tråkig och oansvarig. Ser en tjej ut som modellerna i media riskerar 
hon vara ”för mycket”, är hon mindre sminkad och har omoderna kläder ”är hon trist”. En kille som 
gör sig till för att få vara med i tuffa gänget blir tillsagd att ”spänna av”. Om han inte är ball och 
cool stämplas han som en ”tönt”. Hur jag än gör blir det fel - är en vanlig känsla hos den som blir 
dubbelbestraffad och den utsatte upplever stor maktlösthet.  
 
(Att vara i en överordnad position kan innebära att bli dubbelbelönad istället, eftersom 
överordnade personer och grupper tenderar få rätt oavsett vad de gör. ) 
 
5. Påförande av skuld och skam är att få någon att känna sig fel. 
Denna Härskarteknik kan vara följden av att ha blivit osynliggjord, förlöjligad, utsatt för 
undanhållande av information eller dubbelbestraffad. En känsla av skuld och skam kan infinna sig 
utan att man riktigt förstår varför. Det är kopplat till statushierarkierna och att man befinner sig 
längre ner i hierarkin jämfört med några andra. Det vill säga, den underordnade positionen kan i 
sig ge individen känslan av skuld och skam, det blir som en negativ känsla som finns där hela 
tiden. I övrigt kan påförande av skuld och skam höra samman med sånt som att inte vara riktig tjej 
eller riktig kille, enligt de normer som finns. För killar kan det kopplas till att vara fjolliga, mesiga, 
bögiga eller tjejiga. För tjejer gäller det kanske att inte vara tillräckligt feminina och söta eller 
duktiga.  
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Tjejer/kvinnor som blir utsatta för våldtäkt eller misshandel utsätts ofta för påförande av skuld och 
skam genom att klädval, tidigare sexuella aktivitet, berusningsgrad, etcetera ifrågasätts. Ansvaret 
för våldtäkten läggs på kvinnorna.  
 
6. Objektifiering är att bedöma och värdera någon enbart utifrån utseende och ”yta”. 
Inom media och reklam är det vanligt att människor framställs som objekt med fixering på 
utseende och yta (kropp). Objektifiering är till för betraktaren, den som iakttar och bedömer. Det 
ska vara snyggt, vackert och perfekt. Den som blir objektifierad blir bedömd som någon man 
framför allt skall titta på. (Jämför ”subjekt”, vilket är en person som synliggörs för att den har egna 
tankar, känslor och sysselsättningar och där utseendet är av underordnad betydelse.)  
 
Det är fortfarande mer vanligt med objektifiering av kvinnan och kvinnokroppen, men objektifiering 
av män och manskroppen syns alltmer.  
 
7. Våld och hot om våld 
Våld och hot om våld är i högre utsträckning kopplat till sexualiserat våld för kvinnor och tjejer, 
medan det för män och killar gäller ”man-mot-man”-våld. Många killar är utsatta för våld och hot 
om våld i skolan och på fritiden. Våld och hot om våld mellan killar används ofta för att bibehålla 
den statushierarki som finns bland killarna. Rädslan att bli våldtagen eller utsatt för annat våld är 
utbredd bland kvinnor. Många tjejer och kvinnor lever med det dagligen även om det inte är något 
de ständigt tänker på.  
 
På grund av hot om våld lär man sig att tänka noga efter vilken väg hem man ska välja om det är 
mörkt, var man kan röra sig fritt i skolan utan risk för kommentarer eller påhopp, hur man ska klä 
sig och se ut, etc. Det gäller såväl tjejer som killar. Hot om våld kan även innefatta starkt negativa 
kommentarer om kropp och utseende kopplat till förmodad sexuell aktivitet (”hora”, ”bitch”, 
”slampa”, ”bögjävel”, ”fjolla” etc). Det är då ett ”verbalt våld” som används.  
 
Att bli utsatt för våld eller hot om våld är att befinna sig i ett rejält underläge, eftersom offret jämte 
utsattheten förväntas kunna bevisa att det som hänt verklighet har hänt. Om offret inte blir 
lyssnad på, eller om det inte finns något vittne, finns risken att personen inte vill eller vågar ta 
våldet eller hotet om våld på allvar utan försöker anpassa sig och låtsas som om det inte hänt. 
Eller ta skulden på sig själv. 
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FYRA GRUNDKÄNSLOR 
 
GLAD LEDSEN RÄDD ARG 
 
Nöjd Sårad Blyg Retlig 
 
Road Olycklig Orolig Elak 
 
Lekfull Tom Skraj Ilsken 
 
Lättad Ledsen Skrämd Uppretad 
 
Fnittrig Besviken Osäker Föraktfull 
 
Lycklig Utnyttjad Hotad Upprörd 
 
Upphetsad Ångerfull Generad Svartsjuk 
 
Förälskad Ensam Skyldig Hämndgirig 
 
Strålande Förtvivlan Skräckslagen Rasande 
 
Extatisk Övergiven Chockad Våldsam 
 
 
”Känslobladet” är hämtat ur materialet ”Risken finns – för killgrupper”  
(Byréus/Snickars, 1998. Best: www.byreus.com)  
 
 


