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Abstract 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur man kan upptäcka och förhålla sig konstruktivt till 

härskartekniker. Detta görs genom en analys som genomförs på Malou von Sivers program Efter tio 

där von Sivers intervjuar Jacqueline "Jackie" Ferm. Uppsatsen utgår ifrån de fem klassiska 

härskarteknikerna osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning 

och påförande av skuld och skam. Det resultat som analysen visar är att det finns ett stort 

användande av härskartekniker i det valda materialet. Det visar också att härskartekniker är något 

som tidigare har varit ett nedtystat begrepp och det är något som fortfarande behöver 

uppmärksammas mer.  

!
Nyckelord: härskartekniker, analys, feministisk retorik, kommunikation, tolkning, perspektiv, 

retorik 
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!
1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Härskarteknik definieras enligt Nationalencyklopedin som ”teknik för att vidmakthålla ett socialt 

överläge särsk. (i feministisk debatt) om sådan teknik anv. av män gentemot kvinnor”.  Men 1

härskarteknik är inte något som bara män använder som ett medel för att förtrycka kvinnor med. 

Alla, oavsett kön, ålder och position använder detta mot varandra. Härskartekniker är därför 

troligtvis någonting som alla någon gång har blivit utsatta för eller något som alla någon gång har 

använt sig av. Det är någonting som kanske används flitigt, i allt från daglig kontakt mellan 

människor till debatter och intervjuer, men det kanske inte alltid används medvetet. 	

!
Ämnet har på senare år uppmärksammats i Sverige av retorikern och författaren Elaine Eksvärd. 

Eksvärd (vid utgivning Bergqvist) gav ut boken Härskarteknik 2008, denna omarbetades senare och 

2012 kom boken Härskartekniker: den fula vägen till makt.  Därmed blev härskartekniker något 2

som blev ett mer tillgängligt och uppmärksammat ämne. Eksvärd menar, precis som författaren, att 

härskartekniker inte är någonting som är låst till män, det är inte så att det endast är män som 

använder detta mot män. Dock var det inte Eksvärd som var först med att uppmärksamma ämnet, 

men Eksvärd gjorde härskartekniker mer tillgängligt i Sverige både genom sin bok men också med 

sina föreläsningar samt TV-framträden.  	3

!
Härskartekniker är något som ofta förknippas med feminism och kvinnorörelser, men det är som 

nämnt inte enbart kvinnor som blir utsatta för härskartekniker. Härskartekniker var något som blev 

uppmärksammat i det amerikanska presidentvalet under hösten 2016 där Donald Trump och Hillary 

Clinton ställde upp mot varandra. Retorikexperten Peter Nitschke talar om detta i ett inslag på SVT 

som sändes den 21 oktober 2016.  Nitschke går igenom olika debatter mellan de olika kandidaterna 4

där han kommenterar vilken typ av härskartekniker som används och därefter förklarar han hur 

detta ska hanteras. Nitschke menar att de båda kandidaterna är flitiga användare av 

härskarteknikerna, men han påpekar också att Trump tar detta till en helt ny nivå. 
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För att få reda på mer om ämnet kontaktades Elaine Eksvärd, tyvärr utan framgång. Författaren 

kontaktade även Peter Ström-Søeberg som är ägare av Retorikförlaget, ansvarig redaktör för 

svenska RetorikMagasinet samt ansvarig utgivare för Rhetorica Scandinavica.  Svaret som kom var 5

att det inte direkt finns några artiklar som handlar om härskartekniker, det som han hänvisade till 

var en artikel med Elaine Eksvärd (Bergqvist vid intervjutillfället). Ström-Søeberg avslutade mailet 

med: ”Så: absolut - skriv en artikel ;-)”. Avslutet på detta mail bekräftade då uppsatsens relevans 

och att detta är ett ämne som kan behöva utforskas mer. 

!
1.2. Specificering 

Härskartekniker är alltså ingenting som enbart män utsätter kvinnor för, utan även något som 

kvinnor utför på varandra vilket kommer vara uppsatsens ämne. Eftersom det ofta talas om en 

kvinnorörelse som ska utstråla gemenskap och välvilja kvinnor emellan blir det ett intressant 

perspektiv. Författaren har inte funnit mycket forskning som inriktar sig på hur kvinnor använder 

sig av härskartekniker mot varandra. Detta är kanske inte något som det talas så mycket om, 

eftersom det som oftast uppmärksammas är när män använder det mot kvinnor. För att undersöka 

detta kommer en analys av en intervju med Malou von Sivers och Jackie Ferm att genomföras. 

Intervjun är ett inslag i von Sivers program Efter tio som sänds på TV4. 
!
1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur man kan upptäcka och förhålla sig konstruktivt till härskartekniker.  

!
Det finns en icke konstruktiv kommunikationsform vilket gör att det är viktigt att kontrollera att 

andra inte använder sig utav detta, men också att vi själva inte använder oss utav det. Tack vare att 

härskarteknikerna har utvecklats inom den feministiska rörelsen finns det en tendens att uppfatta 

härskartekniker som som en manlig företeelse. En sådan avgränsning riskerar att låsa vår förståelse 

för hur härskartekniker används i det offentliga samtalet. Just eftersom det ofta förknippas med 

män, finns det tendenser till ett tunnelseende att det endast är män som använder sig av detta. 

Härskartekniker behöver uppmärksammas ur ett bredare perspektiv, därför kommer det undersökas 

om kvinnor också använder detta och om kvinnor använder det på kvinnor. Det kommer även 

studeras hur härskartekniker kan bemötas av den som blivit utsatt. 

!
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Frågeställningar: 

Vilka olika härskartekniker använder Malou von Sivers sig av? 

Ger Jackie Ferm gensvar vid Malou von Sivers användande av härskartekniker? 

Hur kan detta hjälpa oss att upptäcka härskartekniker och möjligen öka förståelsen av hur dessa kan 

bemötas? 

!
2. Teori  

2.1. Vad är härskarteknik? 

Härskarteknik förknippas ofta med manipulation, vilket till viss del är korrekt. Det är en sorts 

manipulation som används för att antingen skaffa sig eller behålla kontrollen eller makten i en 

situation. Det finns olika grader av härskartekniker, det kan användas där utgången blir skämtsam 

men det finns också tillfällen då det används i syfte att trakassera eller mobbning. Det kan därför 

vara svårt att skilja på vad som är en härskarteknik och vad som inte är en härskarteknik., då detta 

är beroende av tolkning. Det som en person kan uppfatta som en härskarteknik kanske en annan inte 

uppfattar som en härskarteknik. Användandet av härskartekniker är inte heller alltid medvetet, det 

finns en rad olika trick att använda för att få sin vilja igenom men det som då missas är att dessa 

tillvägagångssätt faktiskt har ett namn och hamnar under begreppet härskarteknik.  6

!
Begreppet myntades 1946 av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen, dock dröjde det 

30 år innan någon skulle uppmärksamma härskartekniker igen.  Det var då socialpsykologen och 7

politikern Berit Ås som uppmärksammade begreppet i samband med feminism. Ås formulerade de 

fem härskartekniker som än idag är utgångspunkterna.  Dessa fem tekniker är: osynliggöra, 8

förlöjliga, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam.  

!
Ås tog fram dessa härskartekniker i samband med kvinnorörelsen och har därför ofta porträtterats 

som att det endast är män som utsätter kvinnor för de olika teknikerna. Ås utökade senare listan på 

härskartekniker till åtta stycken. De tre härskartekniker som tillkom senare är objektifiering, våld 

eller hot om våld och splittring.  Dessa två härskartekniker kommer dock inte användas i uppsatsen. 9

!5

 Ländin (2014) s.116

 Ländin (2014) s.11ff7

 ROKS (2012) s. 58

 ROKS (2012) s.16ff 9



Detta för att författaren anser att de inte är nödvändiga för att undersökningen av det valda 

materialet ska gå att genomföra. Det finns även andra forskare och författare som benämnt 

härskarteknikerna annorlunda gentemot Ås benämningar.  Dock är Ås härskartekniker de mest 10

dominerande, vilket gör att hennes är de som har mest substans. 

!
Camilla Ländin har skrivit om härskartekniker och hon beskriver hur teknikerna kan identifieras, 

hanteras och förebyggas. De fem härskartekniker som Berit Ås tagit fram benämns som ”Klassiker” 

och de som tillkom vid senare tillfälle som ”Semiklassiker”. Ländin skriver även om ”Moderna 

härskartekniker”. Det är dock endast de som benämns som klassiska som kommer användas i 

studien, detta för att dels avgränsa och men också för att kunna genomföra en grundligare analys.  

!
2.2. Tidigare forskning 

Efter att ha sökt efter uppsatser som innehåller nyckelordet ”härskarteknik” fann författaren sex 

stycken uppsatser som använder detta som nyckelord, varav fyra stycken kändes relevanta att ta upp 

som tidigare forskning i denna uppsats. Hannah Sjölin har skrivit en kandidatuppsats som handlar 

om maktspelet mellan manliga och kvinnliga politiker i debatten, vilket hon undersöker genom att 

genomföra en samtalsanalys.  Sjölins uppsats har en liknande metod som denna uppsats kommer 11

att ha. Anna Hegrad har skrivit en kandidatuppsats där hon genomför en genusvetenskaplig analys 

av kvinnors val inom kärlek och karriär, detta undersöker hon på filmen Djävulen bär Prada.  12

Therese Haag Hrabovsky har också hon skrivit en kandidatuppsats där hon skriver om 

härskarteknik och ledarskap i Svenska kyrkan.  13

!
Hanna Jönsson och Michaela Stenström har också skrivit en uppsats med härskartekniker som 

utgångspunkt. Uppsatsen heter ”Härskaren loggar in! - En studie om härskartekniker på Facebook”. 

Deras uppsats berör de fem härskarteknikerna som även denna kommer att ta upp och de 14

undersöker bland annat samtalen som sker via det sociala mediet.  

!
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 Wikipedia (2016) Tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Härskarteknik (2016-12-07)10

 Sjölin (2016)11

 Hegrad (2012)12

 Haag Hrabovsky (2015)13

 Jönsson & Stenström (2014)14

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik


Sökningar visar inte mycket forskning som gjort på härskartekniker tidigare. Det visas däremot 

många sidor som informerar om att härskartekniker finns och beskriver de olika, där de fem 

klassiska härskarteknikerna dominerar.  

!
Den forskning som funnits om härskartekniker har varit mycket begränsad och därför finns det 

utrymme för många oupptäckta forskningsområden som rör härskartekniker. Författaren har inte 

funnit någon forskning som undersöker hur kvinnor använder härskartekniker mot andra kvinnor, 

vilket kommer vara det forskningsämne som denna studie kommer beröra.  

!
2.3. Perspektiv 

När det gäller härskartekniker spelar språket en väldigt viktig roll i sammanhanget. Detta kan 

förstärkas eller försvagas beroende av actio. Det finns mängder med exempel på hur språk kan 

uppfattas på olika sätt vilket Ann-Sofie Lönngren belyser. Hon exemplifierar ordet ”sparkar”, hur 

betydelsen av ordet kan ändras beroende på kontexten, t.ex. ”jag sparkar boll”, ”jag sparkar en 

pensionär” och ”jag sparkar dig från ditt arbete”. Ord är därför väldigt beroende av kontext och 

samspelet mellan varandra.   15

!
Något som också är en viktig aspekt är attityd. Attityd är något som ligger nära tre av retorikens 

grundstenar ethos, logos och pathos. I varje kommunikationssituation förekommer emotionella 

processer som till exempel sympati/antipati, aggressivitet/vänlighet och likgiltighet/entusiasm.  16

Dessa emotionella processer kan uttryckas både verbalt genom att till exempel använda ”vi” och på 

så sätt skapa en gemenskap men det kan också uttryckas genom ickeverbala gester så som ett 

inbjudande kroppsspråk.  Tystnad är också en viktig aspekt att ta med i beräkningen. Vad säger 17

tystnaden om en persons attityd? Det kan tyda på bland annat blyghet, ointresse eller 

instämmande.  Det finns en rad olika attitydmarkörer och härskartekniker är en av dessa. Attityd 18

har därför en stark koppling till härskartekniker, både uppenbara så som menande blickar, 

avfärdande gester eller ignorerande av uttalanden.  Det finns två sidor av attityd en positiv 19

inställning och en negativ inställning. Den positiva är bland annat ödmjuk, pedagogisk och 
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 Lönngren (2014) s.26015

 Mral, Gelang & Bröms (2016) s.3616
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stödjande medan den negativa är nedlåtande, arrogant och förlöjligande. Men attityd kan också 

betyda att en person är vädjande, osäker eller hjälplös.   20

Brigitte Mral skriver om detta i sin bok Talande kvinnor. Mral skriver att kvinnor ofta ser sig som 

åhörare trots detta gillar kvinnor att tala. Kvinnor har ofta gemenskap och kontakt som mål med 

kommunikation. Mral har tagit fram fem drag som beskriver kvinnors kommunikation: 

samförstånd, närhet, diskussion, symmetri och förstå problem. Hon menar också att kvinnor är mer 

språkligt avancerade, att kvinnor har större ordförråd, är bättre på stavning och är bättre lyssnare.  21

Hon skriver också om skillnaden mellan män och kvinnors kommunikation. Mral menar att män ser 

kommunikationssituationer som en tävling och vill därför dominera samtalet, att män ser språk som 

en metod som kan sprida information.  Dock stämmer dessa påståenden inte alltid överens med 22

verkligheten. Det finns också kvinnor som försöker dominera, men detta kanske framför allt visar 

sig när rampljuset står mellan kvinnor. 

!
”Ordet är en makt” är viktigt att komma ihåg, vilket skriver Brigitte Mral om. Hon menar att retorik 

ofta lärts ut liknande en kampsport, där det är viktigt att vinna över motståndaren. För att lyckas 

med detta kan verbala och icke-verbala medel användas, det behöver alltså inte bara vara argument 

som leder en diskussion framåt. Mral menar också att det inte längre enbart är den vite 

västerländske mannen som använder sig av dessa metoder, utan att det nu för tiden har fått en större 

spridning än så i samhället. Denna typ av retorik kallas ”motståndets retorik”, vilket inte enbart är 

kvinnor som har hamnat i skymundan utan det finns fler grupper än så som faller under denna 

kategori. Dessa grupper har tidigare varit underprivilegierade, men när frågan om vem som hade 

rätten och möjligheten att tala förändrades detta. Det maktspel som finns inom retoriken är alltså 

inte längre begränsad, retoriken är en plattform som är tillgänglig för fler än män.  Utvecklingen av 23

”motståndets retorik” har skett genom att det finns en ojämn maktsituation, det finns de som vill bli 

hörda och det finns de som vill försvara sin ståndpunkt.  

!
Genusforskning har på senare år breddat sin omfattning och berör retorikbegreppet mer allmänt. Det 

finns makt- och motståndsaspekter, där tystnadens retorik och den inbjudande retoriken spelar två 
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viktiga roller. Talet behöver inte alltid vara det som berör mest, tystnaden kan också påverka 

ekvivalent med talet. Tystnaden kan användas på många olika sätt och beroende på när och hur den 

används kan den ge både positiva och negativa effekter. Den kan användas som en härskarteknik, då 

den kan uppfattas som exkluderande och uttrycka en känsla av överlägsenhet.  Tystnad kan också 24

få en person att framstå som svag och kan ses som ett tecken på dumhet. 

2.4. De fem härskarteknikerna, de fem motstrategierna & de fem bekräftarteknikerna 

Våren 2003 presenterades Berit Ås forskning för kvinnliga doktorander vid Stockholms Universitet. 

Fem av dessa kvinnor reagerade starkt när de insåg att de inte är ensamma om att känna igen sig i 

de olika härskarteknikerna. Det visade sig att många, både män och kvinnor, kände igen sig i 

teknikerna men också i den kränkande känslan. Där och då insåg dessa fem kvinnor att 

härskartekniker inte är något som är könsbundet.  Detta var Ditte Jonasson - doktorand i 25

pedagogik, Diana Amnéus - doktorand i folkrätt, Ulrika Flock - doktorand i biokemi, Pernilla Rosell 

Steuer - filosofie doktor i tyska och Gunnel Testad - doktorand i litteraturvetenskap. Dessa fem 

kvinnor med olika bakgrund, fem kvinnor som alla har blivit utsatta för härskartekniker, fem 

kvinnor som vill förändra det sociala klimatet. Tillsammans skrev de ner de fem härskarteknikerna 

och kom därefter fram till fem motstrategier om hur man bör bemöta dessa och de tog fram 

bekräftartekniker, som kort och gott är motsatser till härskartekniker. 

!
Härskartekniken: Osynliggörande 

Sker genom att bli bortglömd, förbigången eller så kallat överkörd. Meningen med osynliggörandet 

är att påminna personen/personerna om att det som de gör och säger är mindre värt, att det är 

oviktigt och betydelselöst.  Detta kan utföras genom olika uttryck och ord, men kan också ske 26

genom kroppsspråk och gester. Det kan handla om att inte presentera sig eller hälsa på någon eller 

att tala on någons insatser/arbete på ett förminskande sätt. Att försöka avbryta när någon talar 

genom att göra ljud så som att skrapa med stolen, bläddra i papper hosta eller harkla sig. Det kan 

också vara brist på gester, att någon inte antecknar under en presentation eller inte ger något gensvar 

på samtalet som förs. Syftet är alltså få personen att känna sig osäker och obetydlig.   27
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Motstrategin: Tag plats 

Eftersom det kan finnas många olika orsaker till varför härskartekniken använts är det viktigt att 

närma sig med en viss försiktighet. En konfrontation bör alltså inte vara anklagande, utan det ska 

ske med ett lugn och en självsäkerhet som påvisar att alla har rätt till att höras och bli sedda. Dock 

bör denna härskarteknik konfronteras direkt, det är viktigt att markera från början att detta inte är ett 

beteende som kommer accepteras.   28

!
Bekräftartekniken: Synliggörande 

Detta kan då beskrivas som motsatsen till härskartekniken. Det handlar om att respektera människor 

i sin omgivning, att ta människor på allvar och visa engagemang för dessa. Genom att visa att 

personerna syns, genom att lyssna och ge gensvar kommer detta resultera i synliggöring, både för 

mottagaren men också sändaren.   29

!
Härskartekniken: Förlöjligande 

Sker genom att bli hånad, utskrattad eller att liknas vid ett djur, t.ex. att likna kvinnor med höns 

(panelhönor), skator, kossor osv.  Även när det sägs att någon är på ett visst sätt t.ex. att någon 30

springer som en tjej. Tyvärr har personer ofta en tendens att förlöjliga sig själva så som att säga: ”Så 

dum jag var!” eller liknande. Den som utför ett förlöjligande på någon likställer denne med ett barn, 

att den som talar är föräldern/vuxen och att den tilltalade då är ”lilla gumman”.  31

!
Motstrategin: Ifrågasätt 

Det är viktigt att komma ihåg att hålla huvudet kallt i situationer där förlöjligande sker. Det är lätt 

att falla in i detta och känna sig förminskad. Det är viktigt att inte skratta med, därefter är det redan 

försent att konfrontera. Ifrågasätt personen som uttalade sig, ”Vad menar du med det?”, ”Vad var det 
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du sa?”, ”Sa du verkligen ….? Förklara dig!”. Upprepa gärna de uttalade orden ordagrannt och be 

om närmre förklaringar.   32

!
Bekräftartekniken: Respektera 

Det är viktigt att respektera och bemöta människor seriöst. Det är viktigt att ge utrymme där det 

finns plats för frågor och funderingar. Det är också viktigt att bemöta dessa tankar och på så sätt 

bekräfta personen som uttalat sig. Det kan vara till ens fördel att vara påläst, då ges det inte mycket 

rum för förlöjligande och kan till och med undvikas helt.   33

!
Härskartekniken: Undanhållande av information 

Sker när en person inte får veta hela sanningen. Om t.ex. en person inte får samma information som 

någon annan på en arbetsplats.  Det kan vara allt från att en person inte få ta del av nyheter, 34

protokoll, utskick eller kanske står utan inbjudan till en sammankomst. Detta kan i sin tur leda till 

någon agerar på ett felaktigt sätt eller kanske inte agerar alls.    35

!
Motstrategin: Kräv korten på bordet 

Påpeka att all information inte har nått alla, kanske i vissa fall även för en huvudansvarig (t.ex. 

chef). Motverka genom att inkludera dig själv t.ex. om ens arbetsgrupp genomfört diskussioner vid  

ett tillfälle när en person inte varit närvarande, ”Nu får ni berätta för mig också, så vi kan ta ett 

beslut!”.   36

!
!
!
!
!
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Bekräftartekniken: Informera 

Det är viktigt att få med samtliga, att all information når alla berörda parter. Transparens är 

superviktigt och kan vara avgörande för hur ett projekt avslutas. Det gäller också att vara extra 

uppmärksam på tystlåtna, låt alla röster höras och låt allas tankar påverka.  37

!
Härskartekniken: Dubbelbestraffning 

Sker när det blir fel oavsett vad en person gör och det den inte gör. Den här tekniken tas i bruk mot 

dem som man har fördomar mot. Ett exempel är när kvinnor i kvinnorörelsen pekas ut som orsaken 

till skilsmässor och får samtidigt skuld för att inte vara tillräckligt aktiv inom politiken. ”Damn you 

if you do, damn you if you don’t”.  Det kan t.ex. vara att om någon är noggrann blir den istället 38

petig, är någon bestämd blir den bossig, är någon en en god lyssnade anses den svag. Prioriterar 

någon jobbet anklagas denne för att försumma familjen, men om det är tvärt om kan den istället 

anklagas för att sakna ambition och arbetsmoral. Dubbelbestraffning är en upplevelse av att vad 

som än görs, är det fel.   39

!
Motstrategin: Bryta mönstret 

Först och främst är det till ens fördel att veta ens prioriteringar och värderingar från början, vilket i 

sin tur gör det lättare att bemöta en dubbelbestraffning. Det kan också vara bra att ändra 

prioriteringar med jämna mellanrum och att vara öppen med vad som är fokus just nu. Förklara för 

omgivningen varför vissa val och ageranden görs och påpeka också att det är för en själv som detta 

görs. Det kan också anses viktigt att förklara att det enbart har med ens egna val att göra, att det inte 

finns någon tanke på att någon annan ska ta illa upp eller skadas av ens val.  40

!
Bekräftartekniken: Dubbel belöning 

Det är svårt att få ihop allt som händer i vardagen, därför kan det vara till ens fördel att tänka att alla 

gör sitt yttersta utifrån sina förutsättningar. Att någon blir sen till ett möte kan absolut vara 

irriterande, men antagligen har personen skyndat sig för att hinna. Det är då legitimt att påpeka 
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vikten av att vara i tid och inleda en diskussion om hur det bör se ut i framtiden om någon blir sen 

till ett möte. Kommunikation kan också vara en nyckel till mindre irritation, att höra av sig om det 

skulle bli någon typ av försening eller förhinder. Det är viktigt att utgå ifrån att alla gör det bästa de 

kan, vad som än görs är det rätt.  41

!
Härskartekniken: Påförande av skuld och skam 

Detta sker genom förlöjligande och dubbelbestraffning. Det är när någon får veta att de inte är 

tillräckligt bra. Det kan t.ex. ske när någon tänker eller handlar på ett nytt sätt.  Det handlar om att 42

få någon att känna skuld och skam för en hädelse, ett uttalande, en situation eller en egenskap. 

Denna härskarteknik kan också ses som ett resultat av de fyra föregående. Denna teknik är också 

svår att upptäcka, då den ofta upplevs inifrån. Ett tydligt exempel på detta är att om en person har 

utsatts för sexuella övergrepp eller blivit misshandlad, kan skulden hamna på offret genom att 

beskylla denne för ”fel” klädsel vid övergreppen eller att offret befann sig på ”fel” plats vid brottet. 

Skammen och skulden påförs utifrån, men den upplevs inifrån.  43

!
Motstrategin: Intellektualisera 

Det viktigaste är att vara medveten om att skuld- och skamkänslorna har påförts av någon annan. 

Ofta är situationer när dessa känslor kommer beroende av någon annan. Varför kom känslan av 

skuld? Hur såg situationen ut? Något som också kan vara en faktor till detta är kulturella traditioner 

och normer, vilket kan förklara sitt eget och andras beteende.  44

!
Bekräftartekniken: Bekräfta dig själv och andra 

Bekräftartekniken måste börja inifrån, innan den kan börja användas på sin omgivning och sina 

medmänniskor. Människan är väldigt snabb med att kritisera, därför kan det vara en utmaning att se 
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det positiva. Genom att genomföra denna teknik kommer bekräftelse, uppbackning och stöd ges till 

människor, vilket i sin tur kommer leda till starkare individer.  45

!
3. Tillvägagångssätt 

3.1. Metod 

För att genomföra undersökningen kommer en analys av det valda materialet genomföras. En 

analysen har tre huvudsakliga steg som ska genomföras. Först ska materialet upprepade gånger 

observeras, därefter ska en transkribering ske, och slutligen sker en tolkning och värdering av 

transkriberingen i förhållande till syfte och frågeställningar.   46

!
Det första steget är att observera det valda materialet. Detta bör ske flertalet gånger för att få en 

bred och grundlig förståelse för materialet. När detta steget genomförs är det viktigt att vara 

öppensinnad och inte leta efter svaren som passar studiens inriktning.  I det andra steget ska en 47

transkribering genomföras. En transkribering kan se ut på många olika sätt, det som avgör är hur 

detaljerad den är och hur detaljerad den blir är upp till författaren att avgöra. Det finns 

transkriberingar som täcker kroppen samt vad och hur en person uttrycker sig.  Dock är detta 48

ingenting som studiens transkribering kommer innefatta utan transkriberingen som kommer 

genomföras i denna studie kommer enbart fokusera på talet, vad de inblandade parterna säger. Mer 

om transkriberingen kommer finnas efter den övergripande beskrivningen av metoden. Det sista 

steget handlar om att tolka. Här ska olika sekvenser eller händelser uppmärksammas, det behöver 

inte nödvändigtvis vara att något var bra eller dåligt utan det kan vara något som fångar intresset, 

något som ger ett intressant perspektiv.  Tolkningen är då det sista steget till själva analysen, men 49

genom att transkribera och observera materialet genomförs en analys i sig. 

!
Under tolkningen upptäcktes det att vissa härskartekniker är i kombination med varandra. Det är 

alltså vissa uttalanden som hamnar under en eller flera härskartekniker då vissa uttalanden som 

klassas under mer än en, det kan vara svårt att särskilja då flertalet härskartekniker är snarlika detta 
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är dock är inget konstigt. Det beror på tolkning, vilket perspektiv härskartekniken väljs att ses ur. 

Detta kan liknas med retorikens stilfigurer, det finns exempelvis flertalet stilfigurer som kan titulera 

ett uttalande så som ”tusen tårar” vilket kan både vara en allitteration och en hyperbol. 

!
En transkribering är inte en produkt av en objektiv registrering, utan det är en analytisk bearbetning 

av olika handlingssätt och data. Transkriberingar kan därför aldrig anses fullständiga eller 

kompletta, oavsett hur detaljerad den är genomförd. Transkriberingen kommer att skrivas om från 

talspråk till skriftspråk och utelämna pauser och utfyllningsljud så som ”eh”, detta görs för att 

förenkla. Transkribering är inte bara en komplicerad process utan det är också väldigt tidskrävande, 

vilket också är en av anledningarna till att den förenklats.  50

!
3.2. Metodproblem 

Metoden är givetvis inte problemfri. Undersökningen kommer baseras på författarens observationer 

och tolkningar, vilket gör att den kommer troligtvis inte stämma överens med allas åsikter. Det finns 

också en viss problematik i att låta metoden styra analysen, alltså att själva letandet efter 

härskartekniker styr analysen. Det går att finna det som söks, det kan därför bli så att letandet efter 

härskarteknikerna kan bli så frekvent att det som upptäcks kanske inte är en härskarteknik 

egentligen. Eftersom att det är ett tolkningsämne är det därför väldigt individuellt hur intervjun 

uppfattas. 

!
Med en transkribering finns det också problem. Det finns många olika metoder att använda sig av 

och många olika sätt att tolka hur en transkribering bör vara utformad. Det kommer antagligen vara 

ord som kommer missas och då kan den eventuellt bli felaktig. Dock var den som tidigare nämnt 

enbart tänkt som ett hjälpmedel för författaren och därför kan den säkerligen misstolkas om någon 

annan läser den. Transkribering är dock till större del en fördel då det är en tolkning och det är 

också en analys i sig att genomföra. 

!
3.3. Material 

Undersökningen kommer att utgå ifrån programledaren Malou von Sivers och hennes program 

Malou Efter tio. Hon har en lång erfarenhet från olika svenska medier då hon var den som startade 

!15
 Weiner (2006) s.11750



upp tidningen Elle-Sverige 1987 och hon var även med och startade upp TV4 1990.  Under 2006 51

började hennes program ”Efter tio” sändas och är än idag ett program som sänds på vardagar på 

TV4. I programmet är hon inte bara programledare utan även producent och chef. Idag är hon 

Malou med hela svenska folket och är en programledare som är både omtyckt och beundrad 

journalist. 

!
Det valda materialet är ett avsnitt av intervjuprogrammet som sändes den 9 april 2014. Där 

intervjuar von Sivers bland annat författaren och dokusåpadeltagaren Jacqueline "Jackie" Ferm. 

Ferm är dotter till Lars-Inge Svartenbrandt som var en av Sveriges mest ökända och farligaste 

brottslingar . Intervjun sker i en studio där det är ombonat och mysigt. Det finns mycket textilier i 52

rummet, så som kuddar och mattor. Ferm och von Sivers sitter i varsin fåtölj som står snett vända 

mot vandra. 

!
När valet föll på von Sivers, så blev det nödvändigt med en liten undersökning om henne för att 

bredda förståelsen för henne. Det som då kom fram var att hon har varit nominerad i flertalet 

kategorier till Skämskudden-galan.  Skämskudden är ett pris som tilldelas årets sämsta insatser i 53

svensk TV, den som tilldelas priset har utmärkt sig genom att göra dåliga eller pinsamma inslag som 

sänts i TV.  För författaren var det känt sedan tidigare att von Sivers har intervjuat många olika 54

välkända personer och att hon kan få ut exklusiva svar från dessa. Detta i kombination med den 

nyfunna information gjorde att intresset för von Sivers ökade, om dessa nomineringar kanske hade 

en koppling till hennes intervjuteknik. Vilket kan ha en koppling till ett användande av 

härskartekniker. 

!
I samband med intervjun släppte Ferm sin självbiografi Rövardotter och vid intervjutillfället är det 

också endast några dagar innan hennes pappa ska släppas ut från fängelset efter att ha suttit fängslad 

i fem år i sträck. Det som ger det valda materialet ett intressant perspektiv är hur en äldre kvinna 

kan använda sig av härskarteknikerna mot en yngre kvinna. Det talas om ett systrarskap kvinnor 
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emellan och utåt är detta en självklarhet för många kvinnor. Dock är det väldigt vanligt att kvinnor 

drar ner varandra, att kvinnor inte önskar varandra framgång i livet. Det finns också en viss antydan 

på attityd från äldre kvinnor gentemot yngre.  

!
Den stora anledningen till att det blev just denna intervju som valdes som material grundar sig i att 

det just är två kvinnor som deltar i intervjun. Författaren har inte funnit någon forskning som 

undersöker detta och ser därför en vit fläck som kan fyllas. Denna studie kan därför fylla ett tomrum 

och kanske dels öka medvetenheten om härskartekniker men också visa på att användarna av 

härskartekniker inte bara är män.  

!
4. Resultat/Analys 

Nedan följer analysen som kommer blandas upp med resultatet som analysen kommer visa. Detta 

kommer presenteras i de tre stegen som metoden visade, alltså observation, transkribering och sist 

kommer en tolkning av materialet som undersökts. Det kommer läggast störst vikt vid det sista 

steget. Detta för att det är det tredje och sista steget och blir därför den mest omfattande. 

Tolkningarna som presenteras där kommer byggas upp under analysens gång, vilket följer naturligt 

att det läggs mest vikt vid denna del. De andra två stegen kan ses som förberedelser som gör att 

analysen går att genomföra, dock är dessa steg en viktig del och kan därför inte utelämnas i 

presentationen av resultatet/analysen.  

!
4.1. Observation 

Det första steget handlar om att lära känna materialet som ska undersökas. Därför granskades 

intervjun noggrant flertalet gånger. Detta för att se om härskartekniker kunde upptäckas genom att 

bara titta och lyssna på inspelningen. Det upptäcktes en del härskartekniker genom att genomföra 

det första steget. Det som märktes tydligast var när von Sivers försökte avbryta Ferm och när hon 

valde att fylla i med information och på så sätt utvecklade Ferms svar.  

!
Under det första steget undersöktes också attityd och de fem dragen som beskriver kvinnors 

kommunikation. Attityderna som det kollades efter var sympati/antiparti, aggressivitet/vänlighet 

och likgiltighet/entusiasm. Samtliga av dessa uppfattade författaren att von Sivers använde sig av, 

både de positiva och negativa sidorna. De fem dragen är samförstånd, närhet, diskussion, symmetri 

och förstå problem. Även dessa använder von Sivers i viss mån under intervjun. Det finns däremot 
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tydliga tendenser på att von Sivers ser kommunikationssituationer som en tävling och att hon vill 

dominera samtalet, vilket är beskrivningen för mäns kommunikation.  

!
4.2. Transkribering 

Transkiberingen genomfördes genom att lyssna på intervjun och skriva ner det som sades. Detta är 

en väldigt förenklad version av transkribering, men det var trots detta väldigt tidskrävande. Precis 

som det nämndes under föregående rubrik avbryter von Sivers väldigt ofta, vilket resulterar i att det 

vid vissa tillfällen blev svårt att höra vad som sades. För att genomföra transkriberingen fick 

intervjun spelas upp väldigt många gånger, vilket också blev en analys i sig. Det upptäcktes nya 

vinklar och härskartekniker som inte uppfattats genom den tidigare observationen blev därför 

synliga genom det andra steget.  

!
Attityderna som von Sivers har under intervjun upptäcktes redan i det första steget men dessa 

förstärktes en aning under transkriberingen, kanske då främst de negativa aspekterna. De fem 

dragen på kvinnlig kommunikation försvagades och egenskaperna för mäns kommunikation ökade.  

!
4.3. Tolkning 

Tolkningen av materialet byggdes upp under analysens gång. De härskartekniker som upptäcktes 

från början förstärktes genom transkriberingen, vilket kanske förstärtes ytterligare under tolkningen.  

Tolkningen av materialet är väldigt individuell och kan därför aldrig anses vara korrekt eller inte. 

!
I detta avsnitt kommer varje härskarteknik presenteras under egna rubriker. Där kommer det visa på 

hur von Sivers använder sig av härskartekniken, vilket också kommer exemplifieras med citat från 

intervjun. I anslutning till citaten kommer det även redovisas om eller hur Ferm använder sig av 

motstrategierna eller berättarteknikerna och det kommer också redovisas kanske hur situationen 

borde hanterats. De olika härskarteknikerna kommer alltså vara egna avsnitt och kommer få en 

rubrik var för att göra det enkelt att följa analysen. 

!
Det bör också kommenteras att avgränsningen för vad som är en härskarteknik och hur en 

härskarteknik kategoriseras har varit svårt att avgöra i vissa fall. Därför kommer vissa citat 

redovisas som en kombination mellan olika härskartekniker. Detta har nämnts tidigare i uppsatsen 
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men det handlar om tolkning och det kommer säkerligen finns personer som inte håller med 

författarens tolkning i följande analysering av materialet. 

!
Nedan kommer de fem härskarteknikerna presenteras i följande ordning: 

 • Osynliggörande 

 • Förlöjligande 

 • Undanhållande av information 

 • Dubbelbestraffning 

 • Påförande av skuld och skam  

!
De exempel som tas upp kommer vara i form av citat från intervjun. Dessa kommer inte följa 

intervjuns kronologiska ordning utan dessa kommer vara tagna från delar där härskartekniken i 

fråga visar sig. Det kan därför bli hopp mellan händelser och vissa gånger kan ämnet som diskuteras  

uppfattas som otydligt. Detta har författaren försökt undvika men kanske inte kan undvikas helt, då 

citaten är tagna ur sin kontext. Hela intervjun ligger som bilaga och blir det därför otydligt hänvisar 

författaren till denna för att förtydliga.  

!
4.4. Osynliggörande 

Denna härskartekniken innebär att köra över någon annan, vilket von Sivers gör relativt 

genomgående under intervjun. Att köra över någon kan göras på många olika vis, det som von 

Sivers främst gör när hon genomför denna härskarteknik är att hon avbryter Ferm. Hon försöker 

avbryta Ferm flertalet gånger och lyckas med detta vid vissa tillfällen. Vid ett av tillfällena försöker 

hon avbryta Ferm upprepande gånger under samma uttalande. 

!
- Han har ju lärt mig att oavsett vad hur jobbigt det är nu så kan jag bli vad jag vill. Att det gör ont 
nu och på alla hem att… Gud jag blir nästan lite ledsen här. Förlåt det är… (von Sivers försöker 
avbryta) träffa dig med… (von Sivers försöker avbryta) du har den här… (Ferm demonstrerar med 
armarna i cirkulerande rörelser mot von Sivers) 

!
Här berättar Ferm om sin pappa, vilket blir känslosamt för henne eftersom han bara ett fåtal dagar 

efter intervjun ska släppas ut från fängelset. Ferm har en nedstämd ton och blir ganska snart uppröd 

under sitt uttalande. Ferm blir alltså känslosam och trycker nästan tillbaka tårarna vid tillfället, trots 

detta försöker von Sivers avbryta henne två gånger under tiden som hon talar.  
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!
Vid detta tillfälle syns ingen av de fem dragen på kvinnans kommunikation. Här visar von Sivers 

varken samförstånd, närhet, diskussion, symmetri eller att hon förstår problemet. Hon kör på och 

visar snarare på en attityd från von Sivers sida. När von Sivers märker att Ferm blir upprörd syns 

motsatsen till sympati, alltså antipati. 

!
För att undvika denna typ av härskarteknik skulle det markerats från början att detta inte är ett 

beteende som kommer accepteras. Ferm skulle ha stannat von Sivers vid första gången hon försökte 

avbryta. Där skulle Ferm sagt till henne att det är hon som talar och att hon inte uppskattar att bli 

avbruten. Tyvärr är det nog lättare sagt än gjort, det är nog ganska vanligt att hantera situationen 

som Ferm gjorde, med att bara prata på och på så vis talar parterna i mun på varandra. Under denna 

situationen var Ferm upprörd och det kan därför bli svårt med en konfrontation i den stunden. 

!
Det verkar inte heller som att von Sivers alltid lyssnar på svaren hon får utan styr flertalet gånger 

intervjun dit hon vill. Detta är också en typ av osynliggörande då hon ignorerar svaren som Ferm 

ger. Svarar inte Ferm som von Sivers vill, styr von Sivers henne dit genom att lägga orden i mun på 

henne.  

!
- Som sagt, på söndag kommer han ut, hur många år har han suttit i fängelse? 
- Fem år nu bara. Han har ju haft livstid innan.  
- Totalt 40 år kan man säga. 

!
I denna situation får inte von Sivers det svaret hon väntat sig. Ferm berättar hur länge hennes pappa 

har suttit fängslad i sitt senaste straff och von Sivers vill betona hur många år han har suttit i 

fängelse totalt. Detta är ett exempel på när von Sivers lägger orden i mun på Ferm, när svaret inte 

matchar förväntningarna. Här går det att se att von Sivers gärna vill späda på och göra svaret mer 

maffigt. Det kanske blir mer uppmärksammat eftersom att fem år inte är lika speciellt som 40 år i 

fängelse, det är inte lika intressant helt enkelt. Frågan som von Sivers ställer tolkas på olika vis av 

Ferm och von Sivers, vilket gör att det kommer två skilda svar.  

!
Det som författaren anser extra intressant med just detta exemplet är att även fast det är en 

härskarteknik finns det också en antydan till attityd. Det som kan synas är sympati, alltså en positiv 

attityd som von Sivers visar. Även fast det är ett tillrättavisande går det att tolka som att hon förstår 
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problemet och då påvisar de egenskaper som de fem dragen som visar kvinnans kommunikation. 

Här säger attityden och kvinnans kommunikation emot vad som brukar kopplas till härskartekniker. 

Det blir därför svårt att avgöra om detta är ett användande av en härskarteknik som ämnar till att 

dominera och ha kontroll över samtalet.  

!
Precis som i exemplet ovan tillrättavisar von Sivers Ferms svar ännu en gång i citatet som följer 

nedan. Det von Sivers gör då är att igonerar Ferms svar och tillrättavisar Ferms svar till något som 

von Sivers kanske anser mer passande i sammanhanget. 
!
- Ja alltså det blev ju så då en gång. Han rörde oss bara en gång. Och det var för att mamma hade 
träffat en ny kille och supit upp alla pengar som han hade skickat. Så att han blev arg.. 
- (avbryter) Och du var tio år tror jag.. 
- Ja, jag var tio år och han blev ju arg när han kom hem och såg den här misären. Och jag kan 
förstå att man blir förbannad av att se det här som pappa då, att mamma inte hade tagit hand om 
oss. Så att jag förstår att han flippade liksom och misshandlade oss, idag. Även om man inte ska 
reagera så, man ska absolut inte slå en annan människa, men det blev ju tyvärr så. 

!
Citatet ovan kan ses som en kombination med Undanhållande av information, då Ferm avbryts för 

att von Sivers gör tillägg till svaren under tiden som Ferm försöker förmedla sitt svar. När von 

Sivers avbryter fyller hon i med information som kompletterar Ferm historia. Det är information 

som von Sivers tagit del av sedan tidigare, då hon har läst Ferms bok och exemplet ovan tas upp i 

boken. Här hade hon istället kunnat ställa en fråga om hennes ålder vid tidpunkten, men hon väljer 

istället att berätta den informationen själv. Det gör att samtalet hade blivit mer naturligt och på så 

sätt inte så ledande. Hon hade fortfarande kunnat få ut informationen hon ville åt, men det hade 

kunnat undvika användandet av härskartekniken om det gjorts annorlunda. Det som också går att 

säga om von Sivers handlande i denna situation är att hon kan omöjlig veta om Ferm hade tänkt att 

dela med sig av informationen som rörde hennes ålder vid tillfället då misshandeln ägde rum. 

!
Även i detta exemplet blir det svårt att avgöra om användandet av härskartekniken görs för att 

dominera samtalet. Precis som i föregående exempel har von Sivers en attityd som kan kopplas 

samman med sympati. De fem dragen blir också tydliga, kanske framförallt närhet. Här kan det 

upplevas som att von Sivers och Ferm har en kontakt där sympati och närhet tydligt visar sig. Det 

blir därför svårt att avgöra om detta är en härskarteknik som används i syfte att kontrollera samtalet, 

det kanske är ett sätt som von Sivers använder för att visa sin sympati gentemot Ferm. Detta kan 
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antagligen tolkas på flera olika sätt, det handlar nog om vilken typ av perspektiv tittaren/lyssnaren 

väljer att ta.  

!
Ferm använder sig inte av några motstrategier i situationerna när denna härskartekniken utförs. Hon 

pratar ibland över von Sivers och låter inte henne avbryta, i denna studie kommer det inte räknas 

som en motstrategi. Det kan däremot tolkas som att hon använder samma härskarteknik själv 

gentemot von Sivers. I exemplet ovan blir Ferm avbruten innan hon hinner tala till punkt. När von 

Sivers väljer att fylla i med information svarar Ferm på detta genom att upprepa det som von Sivers 

precis sagt. Att upprepa är inget som finns med som metod i motstrategierna, däremot är det något 

som författaren anser kan vara ett effektivt drag att ta till när denna härskarteknik används för att 

markera. Här spelar attityden en väldigt stor roll, det är viktigt hur det sägs.  

!
Ferm har en ganska neutral ton i sin röst som kan uppfattas lite likgiltig och därför kanske hennes 

gensvar inte ger någon större effekt så som den hade kunnat göra. Hade hon däremot haft en 

entusiastisk attityd gentemot von Sivers kanske detta hade fått effekt, men det blir också svårt att 

säga att det hade haft någon effekt. Detta eftersom von Sivers visade på en attityd som var 

förstående och sympatisk med Ferms historia. Det blir därför också svårt att besvara en 

härskarteknik som kanske inte uppfattas som en härskarteknik. Så som von Sivers använder sig av 

attityd gör det svårare att upptäcka härskarteknikerna, vilket kanske inte går att se i stunden utan det 

kanske är lättare att uppfatta i efterhand.  

!
4.5. Förlöjligande 

Denna härskarteknik förminskar personer och gör att de framstår som löjliga. Den används främst 

när det talas om Ferms handlingar, vad hon tidigare har gjort i livet och vad hon gör vid 

intervjutillfället. När von Sivers uttalar sig som citatet nedan har det tidigare talats om Lars-Inge 

Svartenbrandts besök hos Ferm och hennes sambo. 

!
!

- Hur ser du på framtiden, du ska inte bo ihop med pappa i alla fall utan det är bara en kort tid? 
- Nej nej nej, han har, han har eget boende. 
- Utan han ska bo själv och ni ska försöka hitta ett normalt sätt att umgås på. 
- Ja, ja det är ju viktigt självklart. Alltså man får ju bara en förälder. 

!
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Vid detta tillfälle har von Sivers en hånande attityd gentemot Ferm. Det är ett ”lilla gumman”-

perspektiv, vilket förstärks med att hon skrattar efter sitt uttalande. Att Svartenbrandt ska bo hos 

Ferm och hennes sambo ett par dagar efter att han kommer ut från fängelset är något som von 

Sivers redan vet då hon fått reda på det tidigare i intervjun. Eftersom att hon redan tagit del av den 

informationen kan detta därför tolkas som förlöjligande. Hon hade också kunnat endast ställa den 

första frågan i meningen ovan. Följden på detta blir att von Sivers inte får svar på frågan som rör 

framtiden, utan får endast en förklaring på hur relationen mellan Ferm och Svartenbrandt ser ut och 

hur den kommer att se ut i framtiden. Det är också intressant med von Sivers andra uttalande i 

denna situation. Det är ingen fråga hon ställer till Ferm, utan det är snarare ett påstående.  

!
I detta exemplet finns en viss antydan till attityd som kan liknas vid likgiltighet. Här kan von Sivers 

uppfattas som ganska nonchalant och ganska ointresserad av det Ferm har att säga. Hon upprepar  i 

princip det Ferm svarar men hon lägger också till ett påstående som Ferm senare bekräftar. Här 

skapas ingen god kommunikation mellan parterna. De fem dragen syns kanske inte så tydligt i detta 

exempel, men det kan finnas en viss antydan på samförstånd och att förstå problem. Detta är dock 

ingenting som känns självklart i sammanhanget, men författaren anser att det finns anspelningar på 

dessa två dragen.  

!
I denna situation stämmer Ferm tyvärr in och skrattar med von Sivers.. När Ferm väljer att skratta 

med gör det att hon accepterar härskartekniken, hon gör precis motsatsen till det som ska göras om 

härskartekniken ska motverkas. Här väljer von Sivers att styra situationen och gör sig löjlig på 

Ferms bekostnad. Här kunde Ferm markerat för von Sivers att detta inte är något som hon 

uppskattar. Detta hade hon kunnat göra genom att kommentera att hon redan svarat på den frågan 

och förtydliga att hennes pappa ska vara på besök i ett par dagar.  

!
Förlöjligande kan också innebära att vara ironisk eller sarkastisk i sina uttalanden. När intervjun 

lider mot sitt slut väljer von Sivers att runda av intervjun på följande vis: 

!
- Du, lycka till med dina studier och ditt liv. Och så ska det bli jättekul att följa dig. För det här är 
lite punkt för ditt offentliga liv säger du. 

!
Här har von Sivers har en väldigt neutral ton och verkar inte mena det hon säger, vilket då blir 

därför en koppling till förlöjligande, men också att hon väljer just dessa ord. När hon säger ”… och 
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ditt liv” blir det väldigt oseriöst och oproffsigt. Eftersom att von Sivers inte låter entusiastisk blir 

hennes uttalande nästan ironiskt, vilket är ett sätt att utöva denna härskarteknik.  

I detta exempel visar von Sivers på en attityd som kan liknas vid både aggressivitet men också 

likgiltighet. Den aggressiva attityden kanske är mer passiv, den är inte otrevlig men den finns där. 

Författaren anser att det finns en koppling mellan aggressivitet och ironi, även likgiltighet kan anses 

ha en koppling till ironi. Därför syns ett tydligt samband mellan attityderna och härskartekniken 

vilket von Sivers också visar i exemplet. De fem dragen syns inte i exemplet ovan. 

!
Vid användandet av denna härskarteknik motarbetar Ferm inte den vid något tillfälle. Detta kanske 

för att hon inte upplever att hon blir utsatt för härskartekniker. Det kan också beror på att von Sivers 

genomför härskarteknikerna skickligt så att Ferm kanske blir ställd och inte riktigt vet hur hon ska 

hantera situationen. När von Sivers uttalar sig som citatet ovan har hon en nedlåtande attityd vilket 

gör att hon förlöjligar Ferm. Att vara nedlåtande är ekvivalent med att vara förlöjligande samt 

arrogant, vilket är så von Sivers uppfattas både i uttalandet i sig men även mer eller mindre genom 

hela intervjun.  

!
4.6. Undanhållande av information 

Denna härskarteknik är ganska snarlik med Osynliggörande. När det gäller denna härskarteknik 

använder von Sivers den mest när det talas om Ferms uppväxt. När von Sivers använder sig av 

denna härskarteknik är det när hon vill styra intervjun, vilket blir ganska tydligt. Hon vet vad hon 

vill ha för svar från Ferm och hon tänker göra så att hon får det hon vill ha, oavsett om Ferm tänker 

berätta det själv eller om von Sivers ska ta tillfället i akt och berätta det hon vill få fram. Varför hon 

väljer att göra så kanske kan bero på att hon vill göra bra ifrån sig, hon vill ha en intervju som ger 

detaljer och en djup inblick i det liv som personen som intervjuas lever.  

!
- Det var ett hem som det lät väldigt bra, för man fick ut och resa. Men det visade sig vara något hel 
annat.  
- Ja, det var ju inte bra. för på resorna blev vi ju avklädda och fick stå i bikinitrosor och blev 
insmorda av personalen. Samtidigt som vi inte fick vara nära varandra, vi tjejer som bodde där. 
- Det skulle vara en meter emellan skriver du. 

!
Här fyller von Sivers i med information i Ferm berättelse. Eftersom att von Sivers redan har läst 

Ferms bok har hon tagit del av information därifrån. När von Sivers sköter intervjun på detta sätt 

blir det som att hon tillrättavisar Ferm. När hon inte får ut exakt den informationen hon vill ha, 
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lägger hon till den informationen själv alternativt att hon ställer med specifika frågor som i sin tur 

kan leda till ett mer utförligt svar som hon är ute efter. Här vet von Sivers vilket svar hon vill få ut 

från Ferm, vilket då gör att hon väljer att fylla i med information som Ferm inte uttalar sig om. 

Detta uttalande kan ses som en kombination med Osynliggörande. Detta för att von Sivers ännu en 

gång inte nöjer sig med det svar hon får, utan ska fylla i med mer information. 

!
I denna situation kan en viss antydan till attityden sympati visa sig hon von Sivers. Hon visar att 

hon förstår det Ferm berättar och att hon helt enkelt sympatiserar med Ferm. Eftersom att von 

Sivers fyller i svaret som Ferm ger kan detta då ses som osynliggörande och undanhållande av 

information, men det kan också tolkas som att von Sivers försöker visa på närhet. Hon visar därför 

på de fem dragen för kvinnors kommunikation. Genom att hon använder denna attityd samt draget 

lindar von Sivers in härskartekniken, vilket resulterar i att den blir svårare att upptäcka.  

!
Följande citat visar på hur von Sivers tacklar en situation där det inte riktigt går som hon har tänkt 

sig. Hon sitter på information som hon gärna vill dela med sig av, men Ferm ger inget tillfälle för att 

detta ska ske.  

!
- Men nu kommer han ut och det är stort och starkt för dig. Du har skaffat speciella grejer, eller är 
på väg att göra det. Vad är det för någonting du ska skaffa? 
- Nä men, Gud, det här kanske jag inte får säga alltså. 
- Nähä okej… 
- Det är väl kanske lite hemligt. Men han är ju andlig, så vi måste ju se till att han.. Amen Gud det 
kan inte jag berätta. 
- Nähä okej… 
- Nä har jag sagt det? 
- Ja.  !

I denna situationen har von Sivers en inledande en förlöjligande ton på sin ton. När hon sedan inte 

får det svaret som hon förväntar sig ändras tonen till en blandning mellan förvåning och irritation. 

Här kanske hon inser att hon inte har full kontroll över intervjun utan att Ferm faktiskt kontrollerar 

själv vad hon vill berätta. Det som dock inte går att utläsa är om von Sivers redan vet svaret som 

Ferm förväntas säga. Däremot förstår von Sivers att hon inte kommer få ut svaret från Ferm, vilket 

då resulterar i att informationen inte kommer kunna delas. Vill inte Ferm svara kan inte von Sivers 

tvinga henne eller dela med sig av det hon vet för den delen. Hade hon delat med sig av information 
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hade det kanske blivit en väldigt laddad situation som hade kunnat sluta på ett olyckligt och 

otrevligt sätt.  

!
Vid detta tillfälle har von Sivers en arrogant attityd som kan liknas vid aggressivitet, vilket då gör 

att hon återigen får en negativ inställning gentemot Ferm. Detta kan också vara ett tecken på 

osäkerhet, vilket kanske också kan passa in på von Sivers i detta fall. Här kanske von Sivers 

förväntade sig att få ett svar, eftersom det inte varit några problem tidigare under intervjun. Detta 

kanske resulterade i att hon kände sig lite paff och inte var beredd på ett motstånd från Ferms sida. 

Under detta tillfälle känns von Sivers lite chockerad över att inte få ett svar, vilket märks genom att 

hon blir osäker och stabiliteten i rösten försvinner en aning. Situation kan också uppfattas lite 

barnslig då von Sivers kan anses lite tjurig över Ferms motstånd. Det känns som att von Sivers 

måttligt irriterad över att inte kunna dela den information som hon besitter med sina tittare. I denna 

situation visar von Sivers inga av de fem dragen, utan kanske snarare deras motsatser. Hon känns 

väldigt distanserad och verkar inte alls förstå varför Ferm inte vill berätta och dela med sig, vilket 

verkar vara utav ren respekt gentemot Svartenbrandt. 

!
I en intervju, kanske speciellt om den sänds/publiceras i olika typer av medium, kan det vara svårt 

att använda sig av motstrategier. Där det då handlar om att konfrontera. I detta fall blir det då von 

Sivers som ska konfronteras, vilket kan bli en konstig situation då hon i så fall kan berätta mer än 

vad Ferm kanske vill eller känner sig bekväm med. Det kanske är extra känsligt när det gäller TV, 

eftersom att det finns tillgängligt för så många direkt och det finns kvar på Internet. Situationen 

kanske hade varit annorlunda om samtalet hade skett privat mellan von Sivers och Ferm, om det 

inte funnits kameror och mikrofoner som dokumenterar allt som sägs och görs. Då hade en 

konfrontation antagligen varit lättare att genomföra.  

!
4.7. Dubbelbestraffning 

Denna härskartekniken bestraffar en person oavsett vad handlingen är. Detta är den teknik som von 

Sivers använder minst genom intervjun och kommer därför inte ta lika mycket utrymme i analysen. 

Denna härskarteknik har endast upptäckts i kombination med andra härskartekniker. Följande citat 

är i kombination med Påförande av skuld och skam.  

!
- Men du det som också är intressant hur du är ju förbannad också på din pappa. 
- Ja 
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- Och då en av anledningarna, du försöker straffa honom och hitta på olika straff, en av 
anledningarna till att du var med i dokusåpan Paradise Hotel var för att han skulle bli upprörd. Var 
det så? 

!
Eftersom intervjun till stor del bygger på Ferms kärlek till sin pappa och von Sivers har varit väldigt 

undrande och fördomsfull mot detta under intervjun. Därför blir detta en dubbelbestraffning för hon 

helt plötsligt byter ton och anklagar Ferm för att vara arg på sin pappa och att hon försökt göra 

honom illa genom sina handlingar. När von Sivers gör detta ändras inte hennes ställning gentemot 

Ferm, den har varit negativt inställd genomgående under intervjun, men däremot ändrar hon åsikt 

gentemot relationen mellan Ferm och Svartenbrandt. Vilket gör att i denna situation framstår von 

Sivers som dömande. 

!
Det går alltså att se antydan på attityd och även här är det aggressivitet som von Sivers visar. Denna 

attityd kan uppfattas som passiv i början av citatet, alltså under von Sivers första uttalande i 

exemplet ovan. Den andra meningen som hon säger känns däremot väldigt aggressiv. Även antipati 

går att se i detta exempel, då von Sivers ifrågasätter och nästan dumförklarar Ferms handling. Här 

visar von Sivers inte på de fem dragen för kvinnors kommunikation. 

!
Ferm svarar instämmande på von Sivers påstående, här hade hon kunnat svara mer utvecklat för att 

undvika von Sivers anklagning. Här skulle hon ha agerat annorlunda för att kanske kunna motverka 

härskartekniken. Hon hade kunnat utveckla sitt svar och förklara varför hon känner både en kärlek 

samtidigt som hon känner en frustration mot sin pappa. Då hade hon tagit ställning och kunnat 

undvika att bli ifrågasatt och anklagad som hon blir i frågan som följer efter hennes svar. Det kan 

dock vara svårt att ta den positionen i en situation som denna. Här gör von Sivers en vändning som 

kanske inte går att förbereda sig på, det blir lite som att hon tar Ferm på bar gärning. Därför kan det 

nog vara så att Ferm blir lite ställd och på så sätt inte riktigt finner tillfälle till att motarbeta denna 

härskarteknik.  

!
!
4.8. Påförande av skuld och skam 

Denna härskarteknik används för att få en person att känna skam och skuld för någon handling, en 

egenskap eller ett uttalande. Detta är den härskarteknik som det har upptäckts flest antal av i 

materialet. Detta är den härskarteknik som von Sivers använder sig av mest då hela intervjun 
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genomsyras av anklagande pikar gentemot Ferm. Härskartekniken används främst när det talas  

antingen om Ferms kärlek till sin pappa (Svartenbrandt) eller så är det när samtalet handlar om 

hennes handlingar och beslut som Ferm har genomfört genom livet och kanske framförallt under sin 

uppväxt.  

!
Intervjun börjar med att presentera Jackie Ferms bok och de talar snabbt om den. Strax där efter går 

samtalet över till att bli anklagande och skuldöverförande från von Sivers sida.  

!
- Man kan ju säga så här att dina föräldrar har ju orsakat dig enormt många problem, en svår 
barndom och så vidare, ändå finns det en kärleksförklaring till dem. 
- Ja det är klart. 

!
Här ifrågasätter alltså von Sivers hur Ferm kan känna en kärlek för sina föräldrar. Så som Ferm ser 

på det är det fortfarande hennes föräldrar och det finns en villkorslös kärlek mellan dem. Hon svarar 

därefter på följande sätt: 

!
- Alltså omgivningen det var ju också samhället som gjorde lite fel med mig där och satte mig på 
olika hem och sådär så att jag lyssnade ju mer, jag jag valde ju då, jag fick ju välja om jag ville välja 
omgivningen eller mina föräldrar då även om de hade, om det var hemska händelser, för dem, ja.. 

!
Med detta försvarar och förklarar Ferm både sin kärlek för sina föräldrar men också hennes 

föräldrars handlingar. Ferm ser det som ett större problem än endast hennes föräldrar, hon ser också 

till processen bakom och den som skedde efter att föräldrarna blev mer eller mindre exkluderade 

från hennes uppväxt. Hennes försvar kanske grundar sig i att hennes föräldrar faktiskt inte hade 

något att säga till om när hon väl var omhändertagen, att därefter blev hennes uppväxt styrd av 

samhället och inte föräldrarna, vilket gör att det inte går att beskylla dem.  

!
Här visar von Sivers på en attityd som liknas vid antipati gentemot Ferm. Hon visar på en 

oförståelse för Ferms känslor och ifrågasätter detta. Det kan tolkas som att det även finns 

kopplingar till aggressivitet vid tillfället, där det ifrågasättande från von Sivers sida kan uppfattas 

som aggressivt.  Detta tillfälle kan knytas till de fem dragen, då närhet kan synas från von Sivers. 

Hon försöker komma Ferm närmre genom att visa att hon också förstår problemet, att Ferm har haft 

en väldigt svår uppväxt. Men hon visar inte dessa egenskaper när hon sedan ifrågasätter varför Ferm 
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känner en kärlek för sina föräldrar. Då blir det snarare ett avståndstagande, då hon inte verkar förstå 

varför Ferm försvarar sina föräldrar eller varför hon fortfarande älskar sina föräldrar.  

!
Det är också mycket fokus på Ferms pappa, Svartenbrandt, under intervjun. I detta citat försöker 

von Sivers föra över skuldkänslor till Ferm genom hennes pappas (Svartenbrandt) handlingar. 

!
- Jag vet att när du var här en gång för, för ett tag sen så berättade du att du fick ljuga när du var 
liten för kompisar och så och sa att ni skulle på Gröna Lund och sådana saker när du egentligen 
skulle besöka pappa i fängelset. för det var så du träffade honom under stor.. 
- Ja ja ja, visst så var det ju. 

!
Här betonar von Sivers två ord när hon talar, vilka är ”ljuga” och ”Gröna Lund”, vilket ger det hela 

ett nedlåtande uttryck. Ferm bekräftar dock direkt von Sivers påstående och hon har ett suckande 

uttryck när hon uttalar sig. Detta skulle kunna ses som en kombination med förlöjligande. Detta för 

att von Sivers tillrättavisar Ferm och påpekar att hon har dragit lögner under sin uppväxt, som 

kanske egentligen var en försvarsmekanism för att undvika frågor.  

!
Vid detta tillfälle går det att se attityden sympati från von Sivers, vilket kan anses motsägelsefullt 

gentemot härskartekniken. Hon visar också på de fem dragen genom närhet och förstå problemet. 

Det blir alltså en härskarteknik som von Sivers uttrycker, fast hon använder sig av ett mildare 

tillvägagångssätt. Det kan också tyda på att hon inte medvetet använder sig av härskartekniken, 

vilket dock inte rättfärdigar användandet av härskartekniker.  

!
Intervjun har även efter föregående citat en rad olika exempel där von Sivers är snabb med att 

försöka ge Ferm skuldkänslor. Det som detta kan resultera i är att Ferm antingen kan få 

skuldkänslor för den kärlek hon känner för sina föräldrar, främst sin pappa i det här fallet, eller att 

hon kan få skuldkänslor för hennes föräldrars handlingar. Det känns som att hon ständigt försöker se 

det positiva i sin relation till sina föräldrar och hon ser deras styrkor istället för svagheter.  

!
- Utan han ska bo själv och ni ska försöka hitta ett normalt sätt att umgås på. 
- Ja, ja det är ju viktigt självklart. Alltså man får ju bara en förälder. 
- Har han slutat begå brott nu när han är så pass gammal tror du? 
- Alltså jag känner att han har fått snällare ögon på senaste, och jag har aldrig sett honom så. Sen 
så är jag lite rädd för att säga liksom exakt, att säga då verkligen att han kommer att sköta sig. För 
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det är jag inte riktigt säker på, men, men det känns som att han är mer stabil än någonsin idag 
faktiskt. 

!
I detta exempel har von Sivers en ton som låter anklagande, det låter som att hon är väldigt tveksam 

till att Svartenbrandt skulle kunna förändras. Samtidigt som hon förlöjligar Ferm som älskar sin 

pappa och tror att han kan förändras. Samtidigt vågar inte Ferm uttala sig exakt, här försöker hon 

nog tro och hoppas, eftersom han har en lång kriminell historia. Dock är hennes svar positivt 

inställt, vilket blir en variant på en bekräftarteknik. Inte mot von Sivers utan mot sin pappa, hon 

försöker ha en ton som visar på att hon tror på honom och att han sannolikt kan klara av att leva ett 

liv utan att vara kriminell.  

!
Här går det att tyda von Sivers attityd som aggressiv, som kan tolkas som passiv. Hon ifrågasätter 

och ställer sig tveksam till Svartenbarndts eventuella förändring, vilket då är en negativ attityd som 

kan uppfattas som aggressiv. I situationen anser författaren att von Sivers inte visar på några av de 

fem dragen som beskriver kvinnors kommunikation. 

!
Ett annat tillfälle där von Sivers använder sig av härskartekniken är när samtalet fortfarande handlar 

om Svartenbrandt. Ferm är, trots sina kärleksförklaringar, ganska förbannad på sin pappa för vad 

han har utsatt henne och syskonen för. Delar av följande citat finns också med under 

härskartekniken dubbel bestraffning. 

!
- Och då en av anledningarna, du försöker straffa honom och hitta på olika straff, en av 
anledningarna till att du var med i dokusåpan Paradise Hotel var för att han skulle bli upprörd. Var 
det så? 
- Ja, han skriver ju egentligen till mig i breven då att, från när jag är 11, yngre än det till och med. 
Han skriver ju att till exempel dokusåpor då är det vidrigaste han vet, att den som är mest vidrig och 
anklagar mest och är mest elak vinner. Så att han, det var ju ett dåligt exempel på det värsta jag 
kunde göra. Så det var ingen hämnd så liksom, det var ju mer, för att, det var ju lite för att.. 
- Få uppmärksamhet. 
- Ja självklart då var det ju verkligen att, ville ha bekräftelse.  
- Sen skriver du att du ringde runt till olika fängelse för att kolla vilka tidningar de läste, och så vek 
du ut dig i en av dem som du visste att man läste på fängelserna, Slitz.  
- Ja, ja precis. 

!
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Här försöker von Sivers förmedla en skam till Ferm för att hon har gjort de här handlingarna som 

inte anses vara något för en duktig, ung kvinna bland större delar av samhället. Citatet kan också ses 

som en kombination med förlöjligande. Här blir det påtagligt att von Sivers känner en viss avsmak 

för Ferms utvik i Slitz. Det märks genom hennes ton och attityd i situationen. Som tidigare nämnt 

har förlöjligande en stark koppling till en negativ attityd, vilket von Sivers visar på här.  

!
I denna situation kan antydan till attityd ses, både aggressivitet och antipati. Vid tillfället tar von 

Sivers ett väldigt hårt utgångsläge och är väldigt dömande i sina kommentarer och frågor. Vilket 

därför kopplas samman med aggressivitet och antipati. Hon visar inte på någon förståelse för varför 

Ferm har genomfört sitt utvik i Slitz eller varför hon valde att delta i dokusåpan Paradise Hotel. Vid 

detta tillfälle har von Sivers överlag en väldigt negativ attityd och inställning gentemot Ferm. Det 

blir nästan som att von Sivers ”hoppar på” Ferm och anklagar henne, det blir då inte så mycket 

frågor där det egentligen ges något större utrymme till att utveckla svaren. Frågorna som von Sivers 

ställer är säkerligen tänkta som ja/nej-frågor, vilket är raka motsatsen till en av de fem dragen 

nämligen diskussion. Detta är något som von Sivers inte använder sig av vid detta tillfälle, utan hon 

försöker snarare dominera samtalet och situationen genom att använda en mer enkelriktad 

kommunikation. Författaren har inte upptäckt några av de andra resterande dragen som beskriver 

kvinnors kommunikation.  

!
Citatet nedan är det som följer efter situationen som exemplifieras ovan. I detta citat försöker von 

Sivers åter igen få Ferm att känna sig skyldig för sina handlingar. Då kommer dock ett oväntat 

svarar. Där Ferm svarar på följande vis: 

!
- För att också få pappas dubbla uppmärksamhet, att göra honom arg men ändå.. 
- Ja, du har ju läst boken, så du.. 

!
Genom att ge detta gensvar tillrättavisar Ferm von Sivers och på så sätt får hon kontroll över 

situationen. De påståenden som von Sivers uttrycker har hon fått ta del av genom boken, vilket 

Ferm då poängterar. Här avbryter dock Ferm och på så sätt utför hon själv en härskarteknik. När det 

gäller just den här härskartekniken finns det svårigheter med att motverka den. Den information 

som finns om motstrategin är inte speciellt tydlig, där finns inget konkret sätt att hantera den. Därför  

kanske det är ett alternativ att tillrättavisa genom en annan härskarteknik.  

!
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Här går von Sivers åter igen in med en negativ och hård attityd som tolkas som aggressiv. Hon 

försöker få Ferm att framstå dålig, nästan som att Ferm skulle vara elak mot sin pappa 

(Svartenbrandt). Vid tillfället visar von Sivers inte på några av de fem dragen som beskriver 

kvinnors kommunikation.  

!
5. Avslutning 

5.1. Sammanfattning 

För att undersöka hur härskartekniker används i Malou von Sivers program Efter tio genomfördes 

en analys. Först genomfördes observationer av det valda materialet, därefter gjordes en 

transkribering och slutligen analyserades denna med de fem härskarteknikerna som utgångsläge. I 

analysen presenterades metoden där de tre stegen presenterades var för sig och där det sista steget, 

tolkning, blev det mest utvecklade då det var där de fem härskarteknikerna var för sig. Dock 

nämndes de olika härskarteknikerna vid vissa tillfällen i varandras kategorier, eftersom att ett 

uttalande kan tolkas som mer än en härskarteknik. Det analyserades också vilken typ av attityd von 

Sivers hade vid de olika härskarteknikerna och om hon påvisade några av de fem dragen som 

beskriver kvinnors kommunikation. Alla fem härskartekniker visade sig, genom författarens 

tolkningar, finnas med i intervjun. Hur flitigt härskarteknikerna användes var väldigt varierande. 

Nedan följer en lista som rangordnar teknikerna som använts, den börjar med den som använts flest 

gånger och slutar den som användes minst gånger.  
1. Påförande av skuld och skam 
2. Osynliggörande 
3. Undanhållande av information 
4. Förlöjligande 
5. Dubbelbestraffning !

I analysen presenterades härskarteknikerna i följande ordning: Osynliggörande, Förlöjligande, 

Undanhållande av information, Dubbelbestraffning och slutligen Påförande av skuld och skam. 

Detta för att det är den ordningen som härskarteknikerna presenteras av både Ås och Ländin. 

!
Påförande av skuld och skam var som listan visade den härskarteknik som användes mest. Malou 

von Sivers använde denna teknik när det talades om Jackie Ferms handlingar eller hennes kärlek till 

sin pappa, Lars Svartenbrandt. Osynliggörande var den härskarteknik som von Sivers använde när 

hon försökte avbryta Ferm eller när hon själv svarar på den fråga som hon ställer. Undanhållande 

av information var ofta i kombination med föregående härskarteknik. Den användes när von Sivers 
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fyllde i Ferms svar, både för att bredda svaren men också för att snäva åt dem. Förlöjligande var 

den teknik som användes för att framställa Ferm och hennes handlingar i dåliga dager, lite som att 

göra henne till ett skämt.  Dubbelbestraffning användes ganska sent in i intervjun. Inledningsvis 

hade von Sivers en negativ inställning till Ferms kärlek till hennes pappa och var ganska 

ifrågasättande och anklagande. Mot slutet tog det däremot en vändning och hon ifrågasatte då Ferm 

varför hon var arg på sin pappa. 

!
5.2. Slutsats 

Det som studien visar är att Malou von Sivers är en flitig användare av härskartekniker. Den visar 

också att härskartekniker är antagligen mycket vanligare än vad folk tror, eftersom det är så pass 

ouppmärksammat så finns det en risk att det glöms bort eller bara passerar förbi omedvetet. 

Användandet av härskartekniker kan nog vara ett större problem än väntat, just eftersom det är ett 

så pass anonymt sätt att kommunicera och till viss del härska över sin omgivning. 

!
Studien visar också att det härskartekniker kan vara svåra att upptäcka. Det finns vissa tekniker som 

är mer uppenbara än andra, men att det också går att bli en skicklig användare vilket då resulterar i 

att det automatiskt blir svårare att upptäcka teknikerna. För att upptäcka härskartekniker gäller det 

att vara uppmärksam på både sin egen användning av dem men också på motpartens användande. 

Om härskartekniker vore ett ämne som hade större spridning än vad det har idag skulle fler kunna 

motverka dessa tekniker. Användandet av härskartekniker är så pass etablerat samtidigt som 

medvetenheten om dem knappt är befintlig, vilket kan resultera i eventuella problem. Så länge 

informationen om härskartekniker hamnar i skymundan kommer ingen förändring att ske. Dock kan 

början till en förändring nu ha startat, tack vare det amerikanska presidentvalet. Där var 

användandet av teknikerna var extremt, vilket i sin tur kan resultera i ett mer uppmärksamt 

samhälle.  

!
Genom undersökningen framgick det också tydliga kopplingar mellan attityd och härskartekniker. 

Det var vid flertalet tillfällen som dessa lyfte varandra och gjorde härskartekniken/attityden mer 

synlig med hjälp av varandra. Något som går att utläsa av studien är att von Sivers har en attityd 

som har en negativ inställning gentemot Ferm. Om detta är något som gäller alla von Sivers gäster 

kan författaren inte svara för, men det kanske finns en viss risk att det faktiskt är så. Genom studien 

går det också att se hur von Sivers inte nöjer sig, hon strävar ständigt efter mer. Hon vill få fram 

information som ingen annan har och gör gärna det som krävs för att den informationen ska komma 
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fram. Vilket gör att hennes tillvägagångssätt inte alltid är sammankopplad med de fem dragen som 

beskriver kvinnors kommunikation. De fem dragen (samförstånd, närhet, diskussion, symmetri och 

förstå problem) kan finnas tros användandet av härskartekniker, men det är ovanligare att de 

förekommer under användandet av härskartekniker än att de inte förekommer under användandet av 

härskartekniker.  

!
Det kan vara så att anledningen till att hon använder sig av härskartekniker, att hon vill genomföra 

sitt arbete med framgång. Det kan också vara så att användandet av dessa tekniker kanske inte är 

medvetet, men det är inte ekvivalent med att det inte skulle vara ett problem.  

!
Något som också går att utläsa från studien är att allt handlar om tolkning och perspektiv. I 

kommunikation finns det flera synsätt och det finns många åsikter, vilket gör att det inte finns något 

som är det korrekta sättet att uppfatta situationer på. Det finns säkerligen personer som inte håller 

med resultatet som analysen i denna uppsats visade, vilket är försåtlig eftersom det är endast 

författarens tolkning. 

!
5.3. Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur man kan upptäcka och förhålla sig konstruktivt till 

härskartekniker, vilket författaren känner har uppnåtts genom studien. Vilket kan ha varit lyckat 

genom att sätta metoden på materialet och låta metoden styra undersökningen. Det finns absolut en 

problematik med att låta metoden styra, men syftet var att undersöka hur man kan upptäcka 

härskartekniker. Vilket kanske var det bästa sättet genom att då använda denna metod, detta är i alla 

fall något som författaren anser. Eftersom att syftet är att öka kunskapen och förståelsen för 

härskartekniker kan det vara nödvändigt att vara väldigt hård i sin bedömning. Detta visar också på 

att det handlar om tolkning, något som författaren uppfattar som en härskarteknik kanske en annan 

inte gör. Men det viktiga i den diskussionen är att så länge någon uppfattar det som en härskarteknik 

anser författaren att det är en härskarteknik. Det är ingenting som måste användas medvetet eller 

med flit för att vara en härskarteknik, utan det kan ofta vara en omedveten användning. 

!
Det finns en viss maktposition som är viktig att ta med från undersökningen. Det valda materialet, 

von Sivers, sitter på en makt som Ferm inte kan mäta sig med. Det är därför en ojämn maktrelation 

mellan parterna. Detta beror dels på åldersskillnaden (erfarenheter o.s.v.), positionen (journalist/

person som intervjuas) men också på målet med intervjun. Ferm är där för att prata om sin bok och 
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sitt förhållande till sin pappa (Svartenbrandt) och von Sivers är mer intresserad av att få ut detaljer 

och information som inte har delats med media vid något tidigare tillfälle. Därför förstärks kanske 

också användandet av härskartekniker, det kanske blir mer tydligt när von Sivers använder det mot 

Ferm på grund av dess omständigheter. Den position von Sivers har rättfärdigar inte hennes 

beteende och användande av härskartekniker, snarare tvärt om. Hon som professionell journalist 

borde veta bättre, sköta det snyggare och istället lyfta den unga kvinna som sitter bredvid henne. 

Detta beteende är inget som uppmuntras från författarens sida, det är snarare så att von Sivers borde 

få sig en tillsägelse. Det kan anses skamligt att en äldre kvinna, som själv har byggt upp en lång och 

stark karriär, ska klanka ner på en ung kvinna som försöker sig på samma sak. Hon borde därför 

skämmas över sitt beteende och användande av härskartekniker. 

!
De tre frågeställningarna som uppsatsen utgår från var följande: 

Vilka olika härskartekniker använder Malou von Sivers sig av? 
Ger Jackie Ferm gensvar vid Malou von Sivers användande av härskartekniker? 
Hur kan detta hjälpa oss att upptäcka härskartekniker och möjligen öka förståelsen av hur dessa kan 
bemötas? 

!
Vilka olika härskartekniker som von Sivers använder sig av besvaras i analysen, författarens 

tolkningar visar att hon använder sig av samtliga härskartekniker. Vad Ferm ger för gensvar vid von 

Sivers användande av härskartekniker kommenteras i analysen. Gensvaret som Ferm ger är inte 

speciellt starkt eller utförligt, det är vid ett fåtal tillfällen som hon bemöter härskarteknikerna. Det 

kan uppstå en problematik i bemötandet, eftersom det lätt kan hända att härskartekniken uppnår sitt 

syfte. Ferm kanske inte bemöter härskarteknikerna eftersom hon kanske inte uppfattar det hon 

utsätts för som härskartekniker. 

!
Genom att redovisa hur von Sivers kan uppfattas och hur användandet av härskartekniker kan tolkas 

kan en medvetenhet om härskartekniker öka. Detta blir svaret på den tredje frågeställningen. 

Eftersom att studien visar på en tolkning som kan anses extrem och överdriven, kan detta leda till 

mer kunskap och spridning av härskartekniker. Författaren riktar mycket fokus på tolkning och att 

härskartekniker kanske är baserat på just olika tolkningar och perspektiv. Det är individuellt vad 

som uppfattas som en härskarteknik, men genom att visa ett perspektiv som angriper materialet 

kritiskt kan detta leda till att det egna användandet av härskartekniker förändras. Det som studien 

har visat kommer i alla fall göra författaren mer medveten om både det egna användandet av 
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härskartekniker men även andras användande av teknikerna. Vilket i sin tur gör att författaren 

kommer kunna behärska dessa på ett annorlunda sätt och kunna förhålla sig till dessa på ett 

konstruktivt sätt i framtiden. 

!
5.4. Det gångna arbetet 

Ämnet härskartekniker har under en längre tid varit ett intressant ämne för författaren. När det var 

dags att välja ämne för en uppsats var valet redan gjort sedan tidigare. När undersökningen skulle ta 

form fanns det en del frågetecken, bland annat hur en transkribering görs, hur undersöks en intervju, 

hur många intervjuer ska väljas och så vidare. När valet föll på Malou von Sivers och hennes 

program var det ganska avsmalnat redan där, men tyvärr tog det tid att bestämma mer specifikt än 

programmet. Det var beslut om vilket eller vilka avsnitt skulle undersökas och vilka intervjuer som 

var intressanta att titta på om man ser till intervjupersonen.  

!
När materialet väl var valt skulle själva uppsatsen och studien genomföras. Efter att ha tittat på 

avsnittet flertalet gånger insåg författaren att det skulle bli problematiskt att genomföra en 

undersökning utan att ha materialet nerskriven på papper. Det var då transkriberingen började, 

vilket var väldigt mer tidskrävande än väntat. Det var en ögonöppnare hur mycket ord som kan 

komma på några sekunder och hade studien gjorts om hade transkriberingen påbörjats tidigare. 

Eftersom att det tog tid att välja material var det också något som fördröjde transkriberingen, men 

det hade varit rekommenderat att sätta igång med den processen direkt. Genom att göra en 

transkribering uppmärksammas även mycket som kanske annars glömts bort. Att genomföra en 

transkribering är verkligen inget som är speciellt kul, men det är värt det i slutändan. Hade 

transkriberingen gjorts om idag hade den kanske varit lite mer detaljerad, men det fanns tyvärr inte 

tid till att genomföra den mer specifik. 

!
Efter att trasnkriberingen väl var gjord var det dags att börja analysera den och leta efter 

härskarteknikerna. Till en början var det ganska rörigt att komma på hur det skulle genomföras, det 

var ganska svårt att hålla alla härskarteknikerna i huvudet samtidigt. Så intervjun fick gicks igenom 

ett antal gånger med en specifik härskarteknik som utgångsläge åt gången. Eftersom att 

transkriberingen gjorts underlättade detta processen då författaren lärt sig på vilket sätt meningarna 

uttrycktes, vilket då förkortade undersökningen. Det var ganska svårt att genomföra detta 

momentet, eftersom det handlar om tolkning och författarens tolkning faller förmodligen inte alla i 

smaken. Det var en svår avgränsning att göra, vad som är en härskarteknik och vad som inte är det. 
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Alla situationer som togs upp i analysen kanske nu i efterhand var lite hårda, inställningen kanske 

var lite väl hård när det gäller granskningen av intervjun och kanske framförallt granskningen av 

Malou von Sivers. 

!
När analysen skulle bli text blev det också ganska tidskrävande då det inte fanns en plan på hur det 

skulle redovisas eftersom det kändes väldigt svårt att strukturera upp. Det som blev lättast var att 

dela in härskarteknikerna var för sig och exemplifiera dessa med citat med förklaringar och analyser 

som baserades på citaten. För att sedan inkludera Jackie Ferm i studien valdes det att ta hennes 

perspektiv med i beräkningen, hur hon som utsattes för härskarteknikerna hanterade dessa. Denna 

delen hade kunnat få en större plats, men det hade också blivit svårare att strukturera upp. Så 

huvudfokus fick ligga på härskarteknikerna och motstrategierna samt bekräftarteknikerna fick lite 

mindre plats. Hade det funnits mer utrymme och tid hade det varit intressant att fokusera mer på 

kanske främst motstrategierna. Detta är något som författaren anser vara en viktig del när det gäller 

härskarteknikerna och hur det går att bli kvitt dessa. Om informationen om hur dessa ska hanteras 

blir det kanske enklare att göra motstånd när teknikerna utförs, både när det drabbar en själv men 

även när det drabbar andra.  

!
Det fanns många exempel på härskartekniker som fanns med i intervjun men som valdes bort för att 

smala av, vilket kan vara både positivt men också negativt. Det kanske var många bra exempel som 

fick lämnas utanför i onödan, men samtidigt finns det inte utrymme för allt heller och de citat som 

valdes ut var ändå genomtänkta och välvalda. Det hade dock säkert funnits plats för några enstaka 

exempel till men det var också viktigt att fördela citaten. Det var vissa härskartekniker som fick mer 

utrymme i analysen, vilket blev ganska självklart eftersom att vissa var mer återkommande än 

andra. Det var också intressant att alla härskartekniker faktiskt visade sig i intervjun, vilket kanske 

inte var väntat. Det handlar också självklart om hur uttalandena tolkas. Något som var svårt att 

skilja på var mot vem härskarteknikerna riktades, ibland kändes det som att härskartekniken 

riktades mot någon som var frånvarande. Det finns exempel där det var svårt att skilja på när von 

Sivers utför en härskarteknik gentemot Ferm eller mot Svartenbrandt.  

!
Det känns som att det finns mycket inom härskartekniker som fortfarande är oupptäckt. Ämnet 

känns kanske mer aktuellt än någonsin, så tack till det amerikanska presidentvalet. Det kanske är 

tack vare presidentvalets två kandidater som ämnet fått all uppmärksamhet. Tidigare nämndes det 

att analysen i efterhand kanske känns lite väl hård, men genom att vara så kritisk kan det kanske 
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leda till att fler kanske uppmärksammar teknikerna. Eftersom att det var så många som reagerade på 

presidentkandidaternas användande av härskartekniker, vilket också var ett extremt användande.  

Genom att dem använde härskartekniker så tydligt blev fler uppmärksammade om att det finns, att 

det inte bara är att någon kanske är otrevlig, sarkastisk eller anklagande. Det är antagligen många 

som inte ens vet att dem blir utsatta för eller är en användare av härskartekniker, därför kanske detta 

kan göra att folk blir mer medvetna.  

!
Nu efter att undersökningen är genomförd känns valet av material faktiskt väldigt viktigt. Det är 

verkligen viktigt att poängtera att härskartekniker inte endast används av män mot kvinnor, det är 

kanske vanligare än vad folk tror att kvinnor också använder det mot varandra. Det är en riktning 

som inte tar feminismen framåt, det kanske snarare upplevs som ett steg snett bakåt. Det är viktigt 

att inte vara nedvärderande och utsätta en annan person för detta, oavsett vad personen har för kön 

eller genus. 

!
Tack vare denna studie har författaren själv blivit mycket mer uppmärksam på härskartekniker. Det 

märktes i analysen att allt handlar om perspektiv och tolkning. Det som någon tolkar som en 

härskarteknik kanske inte alls är något som en annan lägger märke till. Hur någon väljer att tolka är 

väldigt individuellt, det finns antagligen inte ett rätt svar på denna undersökning - men när finns det 

egentligen ett rätt och korrekt svar? Oavsett är härskartekniker är något som alla individer tar del av 

på ett eller annat sätt dagligen och det är ett ämne som behöver uppmärksammas mer och utav fler. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!38



5.4. Vidare forskning 
Härskartekniker i den akademiska världen 

Hur härskartekniker används i den akademiska världen.  Material kan t.ex. vara:  

- finns härskartekniker mer påtagligt bland studenter vid en viss fakultet? 

- hur ser användandet av härskartekniker ut mellan universitetsanställda? 

- syns det skillnad i användandet av härskartekniker mellan olika universitet? 

!
Härskartekniker på arbetsplatser 

Hur härskartekniker används på arbetsplatser. Material kan t.ex. vara: 

- vilken arbetsposition på arbetsplatsen är mest utsatt för härskartekniker? 

- i vilken arbetsposition används härskartekniker flitigast? 

- hur ser användandet av härskartekniker ut vid löneförhandling? 

!
Härskartekniker i den politiska världen 

Hur härskartekniker används i politik. Material kan t.ex. vara: 

- hur ser användandet ut när partiledare debatterar med varandra? 

- hur ser användandet ut av en ledare i en diktatur? 

- hur ser användandet ut under stadsministerns tal 1 maj? 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 1 !
Intervju, Malou efter tio, 9 april 2014. 

!
M: Hej och välkomna hit. Nu ska ni få träffa en rövardotter, för det är så hon har kallat sin bok. Och 

Jackie Ferm är ju dotter till Lars-Inge Svartenbrandt, kanske han var mest känd som. En av Sveriges 

mest kända brottslingar och nu mera Lars Ferm. Som släpps efter ett mycket långt fängelsestraff nu 

på söndag. Precis samtidigt som den här boken kommer. Och Jackie välkommen hit. 

J: Tack så mycket, tack för att jag fick komma. 

M: Du har ju skrivit en historia som man nästan inte tror är sann när man läser den, hur du kan sitta 

här och överlevt det här. 

J: Ja det är ju för att mardrömmen är över nu som jag har, ja som den här boken kom naturligt då. 

Jag har ju velat göra den här i väldigt många år så. 

M: Man kan ju säga så här att dina föräldrar har ju orsakat dig enormt många problem, en svår 

barndom och så vidare, ändå finns det en kärleksförklaring till dem. 

J: ja det är klart 

M: (avbryter) i boken 

J: Alltså omgivningen det var ju också samhället som gjorde lite fel med mig där och satte mig på 

olika hem och sådär så att jag lyssnade ju mer jag jag valde ju då jag fick ju välja om jag ville välja 

omgivningen eller mina föräldrar då även om de hade, om det var hemska händelser, för dem, ja.. 

(skrattar) 

M: Din kärlek till din pappa ska vi prata mer om för det är ju så med barn att man är väldigt lojal 

med sina föräldrar och det har du varit hela tiden även fast du varit väldigt, väldigt arg. Om man 

backar bak i tiden och tittar på när du var väldigt liten vad är dina första minnen av familjen. För det 

verkar som att det var ganska bra minnen alldeles i början. 

J: ja det var väl tur det, att de första fem åren var okej så att det tror jag var mycket bra för mig. 

M: (avbryter) Mamma och pappa levde okej med varann. 

J: Precis, precis. Och då växter vi upp på ett kristet behandlingshem som vi var mycket på som 

hette Årsbro. Och det var ju ganska normalt då, förutom att pappa försvann lite då och då.. 

M: Förstod du som liten varför han försvann? (avbryter) 

J: Jag förstod ju inte hans handlingar och varför han försvann riktigt. Alltså jag var väl mest sur på 

polisen och sådär kände jag, att det var de som tog min pappa ifrån mig ungefär. 
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M: Jag vet att när du var här en gång för, för ett tag sen så berättade du att du fick ljuga när du var 

liten för kompisar och så och sa att ni skulle på gröna lund och sådana saker när du egentligen 

skulle besöka pappa i fängelset. för det var så du träffade honom under stor.. 

J: (avbryter) Aa ja ja, visst så var det ju. 

M: Hur såg de där besöken ut? 

J: Det var ju så att han stod ju alltid på knä utanför cellen då, och så sprang vi liksom över honom 

då och.. 

M: (avbryter) Du och dina syskon. 

J: Jag och mina syskon. Man var ju jätteglad över att träffa honom och sådär. Man fick ju några 

timmar med honom ensam så att det blev ju en intensiv kontakt då, vilket jag tror att andra barn 

kanske inte har med sina föräldrar på samma sätt. 

M: Sen var det alla de här breven som du också har citerat många utav dem. Där pappa nästan var 

din guide på något sätt i livet. Vad har han lärt dig till exempel när han har suttit i fängelse? 

J: Han har ju lärt mig att oavsett vad hur jobbigt det är nu så kan jag bli vad jag vill. Att det gör ont 

nu och på alla hem att.. Gud jag blir nästan lite ledsen här. Förlåt det är.. (M försöker avbryta) träffa 

dig med.. (M försöker avbryta) du har den här.. (J demonstrerar med armarna) 

M: För det är ju så att det finns en väldig kärlek mellan er, och samtidigt är det en av de personer 

som har ställt till det för dig, så det är en väldig dubbel relation det här. Om du (skrattar till eftersom 

Jackie tappat bort sig eftersom hon är ledsen) om jag pratar om lite grann mer hur du skulle kunna 

beskriva din pappa, skulle du kunna göra det? 

J: Ja, (skrattar till) han är ju liksom.. Gud, förlåt (börjar gråta) 

M: Det är en stark känsla mellan er.  

J: Det är det med dig också, det blir för känsligt. 

M: Du ska få en servett här av Helene 

J: Tack. Nä men alltså han, han liksom via de här brev han har skrivit till mig i boken så det är ju 

ren kärlek från honom. Även om det har varit dubbelt då, eftersom han har gjort liksom människor 

illa och även familjen. Så har han även varit ett stort stöd. Och det låter ju konstigt. Och det är 

konstigt att förklarar att det är så dubbelt då liksom. 

M: De här första åren då fanns han där för dig och sen så träffade du och dina bröder honom på de 

här korta stunderna i fängelset men det var ju också så att han var våldsam hemma.  

J: Mm 

M: Kan du berätta någon sådan episod som du tar upp i boken? 
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J: Ja, då kommer jag börja gråta igen. Jag är väldigt känslig just nu, det är ju bara några dagar tills 

han släpps liksom. Men, men han är ju inte så idag, men då var det ju ofta så att han kunde, han har 

ju det här manipulerande psykopatiska lite. och då var han inte andlig heller så att jag menar minsta 

lilla tonfall som var fel hos människor då kunde han liksom flippa och ja ge dem en smäll eller.. 

M: Även med dig? 

J: Ja alltså det blev ju så då en gång. Han rörde oss bara en gång. Och det var för att mamma hade 

träffat en ny kille och supit upp alla pengar som han hade skickat. Så att han blev arg.. 

M: (avbryter) Och du var tio år tror jag.. 

J: Ja, jag var tio år och han blev ju arg när han kom hem och såg den här misären. Och jag kan 

förstå att man blir förbannad av att se det här som pappa då, att mamma inte hade tagit hand om oss. 

Så att jag förstår att han flippade liksom och misshandlade oss, idag. Även om man inte ska reagera 

så, man ska absolut inte slå en annan människa, men det blev ju tyvärr så. 

M: Då var du tio år och då blev det konsekvenser för då fick du.. 

J: Ja, det var ju värst egentligen alltså faktiskt, jag var ju ändå van vid liksom den här misären med 

alkohol och misshandel, det var ju en vardag för mig. så att.. 

M: (avbryter) Vad menar du med van, hur kan man bli vid det då? 

J: Ja men det är ju som alla liksom, folk som blir mobbade vänjer sig vid det liksom och hittar en 

styrka och klarar av det och jag menar.. 

M: (avbryter) Vad var din styrka att klara av det? 

J: Nä men det var ju för att jag blev van, man bygger upp en tolerans liksom, när man har sett en 

sak tillräckligt många gånger så blir det ju inte lika jobbigt att se det igen.  

M: Mm 

J: Så att, ja.. 

M: Och då var det så att då efter den här händelsen, när pappa också slog er så kom myndig.. 

J: (avbryter) Ja, vi blev omhändertagna av myndigheterna. Och de splittrade oss och satte oss i.. 

M: (avbryter) Det beskriver du nästan som det absolut värsta.  

J: Ja, alltså de placerade ju ut oss på olika hem, jag och mina bröder. Och de var ju väldigt nära 

mig, och det beskrivs i boken också. Alltså det var ju nästan som mina egna barn, mina bröder. Jag 

hade tagit väldigt mycket hand om dem, så att splittras från dem var ju värst liksom. Och det var ju 

anledningen till att jag tog hand om dem för mycket, det var ju därför vi inte fick bo ihop också 

enligt socialen. Så att då var det ju bara hem efter hem efter det där… 

M: (avbryter) Och de där hemmen, dem har du ju beskrivit ibland som rena helvetet.. 

J: (avbryter) Ja det låter ju som att det var på liksom.. 
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M: (avbryter) fängelse 

J: 1800-talet nästan, det låter ju inte som att detta är modern tid liksom.  

M: Kan du ta några exempel så att man förstår vad du var med om 

J: Ja 

M: det var ett hem som det lät väldigt bra, för man fick ut och resa. men det visade sig vara något 

hel annat..  

J: ja, det var ju inte bra. för på resorna blev vi ju avklädda och fick stå i bikini-trosor och blev 

insmorda av personalen. Samtidigt som vi inte fick vara nära varandra, vi tjejer som bodde där. 

M: Det skulle vara en meter emellan skriver du 

J: Ja, det var väldigt viktigt att vara en meter ifrån varandra, det var grundstommen på det här 

behandlingshemmet. Så det blev ju konstigt då att bli rörd av liksom manliga personal, så det var ju 

lite sexuellt kränkande sådär när man är i den åldern också och inte vill visa sig.. Sen så var det ju 

olika, Rosenkullen hette det här hemmet, sen var det olika andra straffmetoder, vi fick tvätta 

föreståndarens underkläder och sådär. av ingen anledning. och pallen i hallen som jag ofta upprepar. 

jag kan nästan inte sitta på en pall idag (skrattar) för det blir lite jobbigt..,  

M: (avbryter) vad var pallen i hallen? 

J: Då kunde man sitta framför två vita väggar på en pall i hallen då på det här hemmet. så satt man 

ju där tills man blev lugn, ja i sex timmar eller något sådant. Även efter man blev lugn.  

M: (avbryter) Det var en bestraffning för att man hade varit för livlig eller gjort någonting.. 

J: Ja, om man, det kunde vara vad som helst. om man hade pratat högt utan lov, eller, eller gått in 

på rummet utan att fråga, eller gått på toaletten utan att fråga. Det fick man ju inte göra, man skulle 

gå på bestämda tider och sådär. Men det stängdes ju sådan tur var sen, annars hade jag nog inte 

överlevt alltså. Vi trodde ju inte att vi skulle komma ifrån det där hemmet levande. Och det var ju 

många andra tjejer som bodde där också mycket längre tid än jag. 

M: Och då tänker man, vad hade du för överlevnadsstrategi där? Du hade inga syskon nära dig, det 

var ändå dina närmaste som var viktiga för dig. Dina föräldrar hade du inte, och du trodde aldrig att 

du skulle komma där ifrån. Vad var din överlevnadsstrategi då? 

J: Ja, jag hade ju inte kunnat göra något om jag hade velat liksom ta livet av mig. För vi var så hårt 

kontrollerade. Så att varje liten rörelse..  

M: (avbryter) Hade du sådana tankar? 

J: Nej, det hade jag väl inte riktigt då. Alltså jag var ju, vad var jag, 13, 14? Det är klart att man 

blev liksom lite deprimerad, men det var så mycket runt om och så mycket olika övergrepp så att 
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man hann liksom inte tänka på det. man tänkte bara på att jag måste, jag måste fixa det här liksom 

och komma här ifrån levande. Man tänkte ju på sina bröder och sådär.  

M: Hade du kontakt med pappa under den här tiden? Fick du läsa de brev som kom? 

J: Ja, han fick ju faktiskt skicka brev då, men jag kunde inte skriva till honom som det var. Då 

slängde dem breven och knölade ihop ungefär och sa att jag skulle berätta hur det egentligen var. Så 

att jag fick ju spela när vi satt i de här övervakade telefonsamtalen och säga att allting var så bra på 

det här hemmet. Men sen så när han fick reda på det här så skickade han ju ett brev då och tyckte att 

jag skulle vara snäll mot den här föreståndaren som drack. För han hade också varit i den, i den 

liksom typ av missbruk. Så det var ändå ett sätt att visa att han inte tyckte det här var okej. Att han 

jämförde henne med sig själv då, (skratt) vilket är det värsta man kan göra.  

M: Men du det finns också, du gör ju också, du kommer ifrån det här hemmet ska vi säga. Du 

hamnar också under en period på ett bra, bra ställe med människor som.. 

J: (avbryter) Ja det är många hem. Ja det är ju sista hemmet. Precis innan jag var med i den här 

dokusåpan så satt ju jag på hem. Och det var också ett behandlingshem. Men även om det var bra 

och fritt och sådär, så var det ju mycket tjejer med psykiska besvär. Som gärna skar sig och ja 

spydde upp maten och liksom, ja men självdestruktiva tjejer med självmordstankar och ätstörningar 

och allt möjligt. Som tappade sig på blod med hästkanyler från stallet och alltså sådana typer av 

självskadebeteende. Skar sig på halsen och grejer. Så att det var ju fortfarande inte en normal 

tillvaro.  

M: Nej det låter det inte som 

J: Även fast man vänjer sig liksom. Så att då det var ju därför jag hoppade av gymnasiet där med. 

För jag orkade inte riktigt gå i skolan då när jag hade så mycket på kvällarna på hemmet och ta hand 

om folk som skar sig och sådär så. 

M: Men du det som också är intressant hur du är ju förbannad också på din pappa. 

J: Ja 

M: Och då en av anledningarna, du försöker straffa honom och hitta på olika straff, en av 

anledningarna till att du var med i dokusåpan Paradise Hotel var för att han skulle bli upprörd. Var 

det så? 

J: Ja, han skriver ju egentligen till mig i breven då att, från när jag är 11, yngre än det till och med. 

Han skriver ju att till exempel dokusåpor då är det vidrigaste han vet, att den som är mest vidrig och 

anklagar mest och är mest elak vinner. Så att han, det var ju ett dåligt exempel på det värsta jag 

kunde göra. Så det var ingen hämnd så liksom, det var ju mer, för att, det var ju lite för att.. 

M: Få uppmärksamhet. 
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J: Ja självklart då var det ju verkligen, ville ha bekräftelse.  

M: Sen skriver du att du ringde runt till olika fängelse för att kolla vilka tidningar de läste, och så 

vek du ut dig i en av dem som du visste att man läste på fängelserna, Slitz.  

J: Ja, ja precis. 

M: För att också få pappas dubbla uppmärksamhet, att göra honom arg men ändå.. 

J: Ja, du har ju läst boken, så du.. (skratt) 

M: Ja, det är väldigt intressant tycker jag. Om du psykologiskt tittar på det här, så tänker jag, den 

här dubbelheten du har för du är så analytisk, hur tänker du med din pappa? 

J: Ja, alltså han har ju också lärt mig att, alltså det låter lite flummigt att säga men det är lite andligt 

också att alltså lidande, sorg sjukdom och död kommer ju ingen människa ifrån. Så när man lär sig 

att acceptera att livet innehåller mycket lidande, så kan man suga in livet på ett bättre sätt sen. Alltså 

det är ju inget negativt och bittert att tänka så. Utan att acceptera då att livet är fullt av, det är så 

himla flyktigt och fullt av smärta liksom. Så man får acceptera det på något sätt då.  

M: Men nu kommer han ut och det är stort och starkt för dig. Du har skaffat speciella (skratt) grejer, 

eller är på väg att göra det. Vad är det för någonting du ska skaffa? 

J: Nä men, Gud, det här kanske jag inte får säga alltså. 

M: Nähä okej.. 

J: Det är väl kanske lite hemligt. Men han är ju andlig, så vi måste ju se till att han.. Amen Gud det 

kan inte jag berätta. 

M: Nähä okej (skrattar).. 

J: Nä har jag sagt det? 

M: Ja (skrattar) 

J: Men ja jag håller på att fixa lite, det är jättemycket som måste fixas nu innan.. 

M: Ska han bo hos dig och din sambo? 

J: Ja han hälsar på oss i några dagar. Sen ska vi ju laga middag och sådär, vi har ju bara käkat 

fängelsemat när vi har umgåtts. Och nybryggt kaffe istället för det här pulverkaffet man har i 

fängelserna 

M: Men du, hur ser du på er relation idag då? För att det här är också ett sätt att göra dig fri, och det 

ska man ju med sina föräldrar, och göra dig fri din pappa.  

J: Ja, visst är det så, alltså jag vill visa att även om man har ett tungt bagage så kan du bli precis vad 

du vill ändå. Även om det liksom är svårt. Och att människor från liknande förhållandet dem är inte 

ensamma, och dem är sedda och älskade av någon. Och det vill jag också påpeka då att jag sitter ju 

här idag och studerar och ja, har ett väldigt bra liv egentligen efter allt det här. Att man behöver inte 
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hamna i något missbruk eller på gatan eller ja, man ska inte skylla på sin uppväxt liksom för du kan 

göra precis vad du vill oavsett vad som händer. 

M: Hur ser du på framtiden, du ska inte bo ihop med pappa i alla fall utan det är bara en kort tid? 

(skrattar) 

J: Nej nej nej, han har, han har eget boende (skratt). 

M: Utan han ska bo själv och ni ska försöka hitta ett normalt sätt att umgås på. 

J: Ja, ja det är ju viktigt självklart. Alltså man får ju bara en förälder. 

M: Har han slutat begå brott nu när han är så pass gammal tror du? 

J: Alltså jag känner att han har fått snällare ögon på senaste, och jag har aldrig sett honom så. Sen 

så är jag lite rädd för att säga liksom exakt, att säga då verkligen att han kommer att sköta sig. För 

det är jag inte riktigt säker på, men, men det känns som att han är mer stabil än någonsin idag 

faktiskt. 

M: I ditt liv ser det ut så att du ska nu ta igen en massa, du lever i en relation och det är den 

personen som du har skrivit boken tillsammans med, en journalist. 

J: (avbryter) Ja, min kära Ola. 

M: (avbryter) Ja, Ola Brising. 

J: (avbryter) vi har fosterhundar också ju, 

M: Ja, ni har fosterhundar 

J: Ja, så vi ska ju hjälpa hela världen (skrattar) 

M: Men, men hur har du det med att släppa in människor nära, det här är ju en kärleksrelation för 

dig. 

J: Ja, jag har ju kunnat släppa in Ola då, men det är för att han har varit så accepterande med mig 

och min historia liksom. 

M: (avbryter) har du testat honom, ju mer du har berättat..  

J: (avbryter) ja jag har ju ett temperament som jag, bara han får se tyvärr. Alltså han har det ganska 

jobbigt, jag är ganska svartsjuk och sådär också. Det har kommit nu på senare år, en djup osäkerhet 

av att bli övergiven och liksom. Så jag brukar testa honom ja. Jag kan nästan bli lite avundsjuk på 

vår hund då, när jag ser att dem ligger och gosar och jag inte har fått min dagliga puss. Då brukar 

jag slänga åt ett grisöra liksom och kolla på Ola och blinka med ögonen, och då får jag min dagliga 

puss.  

M: För jag tänker det du har varit med om så många gånger är tillit, att tillit är någonting som, att 

lita på människor. Det har du ju inte riktigt kunnat göra.  
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J: Alltså jag vill ju tro det bästa om människor. Jag vet att alla har en god människa inom sig liksom 

och alla har en styrka. Men, men det är klart, alla har ju sina problem som man kämpar med och 

sådär. 

M: Nu vet ju Ola, som har skrivit boken tillsammans med dig, väldigt mycket om ditt liv. Hur 

kommer det bli när han träffar din pappa tror du? 

J: Ja, dem skulle ju ta ett man-talk sa pappa. Så jag hoppas bara att Ola kommer tillbaka från 

skogsrundan (skratt) 

M: (skratt) Okej, vad tror du att han kan bli kvar i skogen? (skratt) 

J: Nej, nej men det tror jag inte. Alltså Ola är inte ett dugg liksom, han tycker att det ska bli 

jättespänn.., alltså kul liksom att få träffa min pappa. Jag har ju träffat hans föräldrar det är ju inget 

annorlunda liksom. Som sagt han är mer stabil idag och har snällare ögon pappa så att.. 

M: Det är ju en annorlunda blivande svärfar förmodligen.  

J: Ja det är ju det 

M: Men man får se vad de hittar i varandra.  

J: Ja 

M: Som sagt, på söndag kommer han ut, hur många år har han suttit i fängelse? 

J: Fem år nu bara. Han har ju haft livstid innan.  

M: Totalt 40 år kan man säga.  

J: Ja, totalt 40 år. Han borde nästan vara med i Guinisss rekordbok nu tror jag 

M: Du, lycka till med dina studier och ditt liv. Och så ska det bli jättekul att följa dig. För det här är 

lite punkt för ditt offentliga liv säger du.  

J: Ja Gud vad skönt. 

M: Är det verkligen det? 

J: Ja, ja men det är det. 

M: Så du kommer aldrig mer komma hit? 

J: Jag tror, jag hoppas inte det. (skratt) 

M: Du hoppas inte det? (skratt) 

J: Ja, men det är lite tröttsamt också även om jag är tacksam över all PR och det oväntade intresset. 

Så det är klart det är jobbigt liksom samtidigt.  

M: Det är klart det är. Det är en stark historia och det är en oerhört intressant berättelse för du sitter 

här och ändå är den du är idag. Det är en otrolig styrka som många behöver se tror jag. Tack Jackie. 

J: Tack så mycket. 
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