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– Vet du hva, folk har spurt meg 
om jeg virkelig har skrevet  bo-
ken selv. Som om jeg fordi jeg 
liker å kle meg elegant og femi-
nint, skulle være for dum til å 
skrive bok, sier Elaine Bergqvist 
muntert oppgitt mens vi benker 
oss rundt kafébordet til en prat 
om hvordan unngå å la seg herse 
med.

– Klisjeen om at blondiner 
er tjukke i huet, er uttrykk for 
det samme. Intelligensen sitter 
da ikke i hårrøttene. Jeg kaller 
denne hersketeknikken stereo-
typmetoden, legger hun til.

Fordomsfulle. – Hva går meto-
den ut på?

 – At man gjør seg forestil-
linger om hvordan folk er ut fra 
helt overfladiske kjennetegn. En 
homse fortalte meg for eksempel 
at mange hele tiden begynner å 
snakke med ham om gardiner og 
innredning, som han har null in-
teresse for. De gjør det for å væ-
re hyggelige, men når folk ikke 
gidder å ta seg bryet med å finne 
ut hva du egentlig er opptatt av, 
føler du deg ikke tatt på alvor, 
konstaterer Elaine Berqvist.

Hun har registrert at vi, folk 
flest, ofte handler ut fra for-
domsfulle generaliseringer og 
forestillinger om grupper av 
mennesker.

– Vi må heller forsøke å ta 
utgangspunkt i at vi alle er indi-
vider med forskjellige ferdighe-
ter og interesser uavhengig av 
kjønn, seksuell legning, hudfar-
ge, klessmak og så videre. Hvis 
vi trekker for raske slutninger 
om folk, reduserer vi dem som 
mennesker, påpeker hun.

Berit Ås.  Her i landet var det 
Berit Ås som lanserte begrepet 
hersketeknikker for snart 30 år 
siden. Den kjente politikeren 
og professoren i sosialpsykologi 
identifiserte fem hersketeknik-
ker, og hun observerte at det 

gjerne var menn som brukte 
slike metoder for å krympe kvin-
ners betydning. Hun la blant 

annet merke til at menn ofte 
begynte å gjespe, se på klokka 
eller småprate seg imellom når 
en kvinne hadde ordet i en for-
samling. Alt klare signaler om at 
kvinnen ikke var verdt å høre på.

– Berit Ås var politiker og 
feminist og hadde et kjønnsper-
spektiv på hersketeknikk. Min 
erfaring er imidlertid at både 
kvinner og menn bruker her-
sketeknikker. Kvinner er kjem-
pedyktige på dette med eksklu-
dering gjennom kroppsspråk og 
psykologisk spill. Alle tyr vi til 
hersketeknikker fra tid til annen, 
men vi er ikke alltid bevisst at vi 
bruker slike strategier, innrøm-
mer Elaine Bergqvist.

Smiger.  – Hvem må jeg passe 
meg mest for ikke å bli manipulert 
av?

– Herskeren kan være sjefen 
din, kjæresten, en kollega, nabo-
en eller en fremmed på bussen. 
Motivene, bevisst eller ubevisst 
gjennom kroppsspråk, stemme-
leie, blikk og til og med smiger, 
er å manipulere deg til å gjøre 
som de vil.

– Smiger?
– Det kaller jeg kompliment- 

metoden. Når du smigrer kjæ-
resten din med at han er så flott 
og muskuløs og etterpå ber han 
slepe med seg den tunge koffer-
ten din, snakker vi om manipu-
lering selv om akkurat dette ser 
uskyldig ut.

Hvis sjefen først roser deg for 
din dyktighet og betydningsfulle 
innsats og i forlengelsen ber deg 
gjøre en ekstrajobb for firmaet, 
er det vanskelig å si nei.

– Man vil jo gjerne leve opp til 
sjefens forventninger om være 
flink og yte maks. Men i praksis 
er du pålagt merarbeid og be-
lastninger som kanskje gjør deg 
sliten og mindre motivert for 
jobben på sikt. Her er kompli-
mentmetoden i aksjon, sier hun.

Still spørsmål. Elaine Berg-
qvists råd i en slik situasjon 
med sjefen er å stille spørsmål 
tilbake for å klargjøre vilkår og 
konsekvenser av ulike løsninger 
for dere begge: Mener sjefen 
kanskje at du kan få avlastning 
fra dine vanlige arbeidsoppgaver 
mens du prøver å løse denne 
spesielle utfordringen han tror 
du er den beste til? Eller vil det 
være muligheter for å kunne 
avspasere en uke etter den in-
tensive arbeidsinnsatsen som 

kreves, slik at du får hentet deg 
inn igjen?

– Hva er din verste opplevelse 
med hersketeknikk?

Selv om det nå er flere år si-
den, har Elaine Bergqvist sin 
mest ubehagelige episode i 
sjangeren helt present. Hun var 
fersk i jobben som leder med an-
svar for utdanningen i et firma, 
og på det første stormøtet skulle 
gruppelederne presentere må-
lene for sin avdeling.

Utålmodig.  – De andre fikk 
omtrent 20 minutter til å snakke 
om sine ting, men da turen kom 
til meg, var allerede tidsrammen 
for møtet sprengt, og sjefen vif-
tet utålmodig med hånden i min 
retning og sa: Nå må vi slutte, 
men først skal Elaine bare si litte 
grann om utdanning!

– Hvordan følte du deg da?
– Jeg ble helt satt ut og mistet 

tråden i det jeg hadde forberedt 
å si. Det var jo likevel bare noen 

småtterier om utdanning jeg 
hadde ansvar for. Så jeg kortet 
ned presentasjonen til tre og et 
halvt minutt, akkurat som sjefen 
indirekte oppfordret til.

– Hvordan gjenkjenne hersketek-
nikker i aksjon?

Dårlig magefølelse.  – Kjenner 
du ubehag i situasjonen, får du 
en dårlig magefølelse av det no-
en sier eller gjør mot deg, er du 
gjerne utsatt for hersketeknikk.

– Hvordan kan jeg slå tilbake?
– Mitt beste råd er å speile 

situasjonen, sette fingeren på 
det personen sa eller gjorde og 
spørre hva han eller hun mente i 
en nøytral tone. Anklager, sinne 
og sårete følelser eskalerer bare 
konflikten og fremmer ikke din 
sak på beste måte. Men når du 
på vennlig vis forteller herskeren 
at du forstår hva som skjer, blir 
det i alle fall vanskeligere for 
vedkommende å fortsette sitt 
spill mot deg en annen gang.

Herske- 
teknikker

■■ Projiserings-
metoden: Du sier 
fra om noe som 
oppleves galt i en 
situasjon, men får 
anklagen snudd 
tilbake mot deg 
selv.

■■ Kompliment-
metoden: Innle-
des med ros, men 
har til hensikt å få 
deg til å gjøre noe 
utover det som 
kan forventes.

■■ Stereotypme-
toden: Du snak-
ker og handler 
i forhold til et 
menneske med 
utgangspunkt 
i fordomsfulle, 
generelle forestil-
linger om grup-
pen han eller hun 
tilhører.

■■ Eksklude-
ringsmetoden: 
Du blir oversett 
og gjort ubetyde-
lig i situasjoner 
der du burde fått 
oppmerksom-
het. Kroppsspråk 
er ofte et viktig 
element i denne 
hersketeknikken.

■■ Hierarkimeto-
den: Man prøver 
å jekke deg ned 
med negative ka-
rakteristikker som 
ofte er knyttet opp 
til din posisjon på 
arbeidsplassen, 
i gjengen eller i 
samfunnet.

■■ Tidsmetoden: 
Når alder eller an-
siennitet i et miljø 
blir brukt mot 
deg på en usaklig 
måte.

Lar seg ikke herse med
Ung dame med bein i nesa og vett i panna. Svenske Elaine Bergqvist slår tilbake i ny 
bok om hersketeknikker.
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Elaine Bergqvist arbeider som konsulent i retorikk og har skrevet  
boken Slå tilbake! Selvforsvar mot hersketeknikker.  
 Foto: elainebergqvist.se/Sarah Mccay

«Når du smigrer kjæresten din med at 
han er så muskuløs og etterpå ber han 
slepe med seg kofferten din, snakker vi 
om manipulering» Elaine Bergqvist


