
Härskartekniker och argumentationsteknik



• Öka din personliga styrka i mötet 
med svåra situationer och personer

• Stärka ditt kommunikativa självförtroende

• Hantera och förebygga härskartekniker

• Bidra till ett bättre och sundare arbetsklimat



VERKTYG
Motstrategier

- Kunskap om hjärnan
- Kroppsspråk
- Andning

Bekräftartekniker
- LUFT
- SCARF



KLASSISK
KOMMUNIKATIONSMODELL

SÄNDARE MOTTAGAREKanal

Information

Återkoppling



Det alla ser

Det du vill dela med dig av

Det du inte berättar för alla

ISBERGET





Vi har våra ryggsäckar

och dömer och värderar lätt andra utifrån 
våra egna erfarenheter och värderingar.

VI HAR VÅRA RYGGSÄCKAR



Sånt som krånglar till det 
i kommunikationen

• Vi lyssnar inte



LUFT

Lyssna
Uppskatta
Förstå
Tala



Sånt som krånglar till det 
i kommunikationen

• Vi lyssnar inte
• Vi drar förhastade 

slutsatser
• Vi avbryter
• Vi pratar om oss själva



ORD



RETORIKTRIANGELN
ETHOS (trovärdighet)

PATHOS 
(engagemang)

LOGOS
(innehåll)



Sånt som krånglar till det 
i kommunikationen

• Vi lyssnar inte
• Vi drar förhastade 

slutsatser
• Vi avbryter
• Vi pratar om oss själva
• Vi tänker kamp
• Vi dras med i våra känslor



SOM EN DANS

Undvik strid – tänk på målet

Se argumentationen som en dans 
snarare än att du ska använda råstyrka. 
Behåll lugnet och var fokuserad.



ARGUMENTATIONSPROFFS

Från första presidentdebatten

https://www.youtube.com/watch?v=vU0fx8d2FiY

https://www.youtube.com/watch?v=C7Gw--6t3s4


Sånt som krånglar till det 
i kommunikationen

• Vi lyssnar inte
• Vi drar förhastade 

slutsatser
• Vi avbryter
• Vi pratar om oss själva
• Vi tänker kamp
• Vi dras med i våra känslor



RÖST



RÖSTEN 
FÄRGAR

BUDSKAPET



• Var tydlig
• Sätt gränser
• Ställ krav
• Ta plats

ISTÄLLET FÖR 
AGGRESSION



Sånt som krånglar till det 
i kommunikationen

• Vi lyssnar inte
• Vi drar förhastade 

slutsatser
• Vi avbryter
• Vi pratar om oss själva
• Vi tänker kamp
• Vi dras med i våra känslor

• Vi har inte ögonkontakt
• Vi använder ett negativt 

kroppsspråk



KROPP



läcker när du inte
menar det du säger 

KROPPSSPRÅK

Hej! Jag är 
pigg, öppen 
och flexibel!



VAD STYR?



STÄRK
UPP DIG



ENERGI

BLICKEN

RÖSTEN

GESTER



SPEGLA



Diskutera

1) Ord, röst eller kropp – vilket 
verktyg har du lättast för?

2) Vilket av dessa verktyg skulle 
du vilja förstärka hos dig själv?



Sånt som krånglar till det 
i kommunikationen

• Vi lyssnar inte
• Vi drar förhastade 

slutsatser
• Vi avbryter
• Vi pratar om oss själva
• Vi tänker kamp
• Vi dras med i våra känslor

• Vi har inte ögonkontakt
• Vi använder ett negativt 

kroppsspråk
• Vi använder 

härskartekniker 



VAD ÄR EN 
HÄRSKARTEKNIK?

Det är den som är drabbad som 
avgör om det är en härskarteknik



…aldrig den som sägs utöva den. 



HÄRSKARTEKNIKER ENLIGT BERIT ÅS

1. Osynliggörande
2. Förlöjligande
3. Undanhållande av information
4. Dubbelbestraffning
5. Påförande av skuld och skam



1. Osynliggörande

Motstrategi:
Ta plats

Bekräftarteknik: 
Synliggör

Exempelvis:
• Blir inte presenterad på 

samma sätt som de andra
• Får inte ordet
• Distraktioner i rummet
• Förutfattade meningar 

• Använd ditt kroppsspråk
• Sök ögonkontakt
• Svara med humor
• Konfrontera i efterhand



https://www.youtube.com/watch?v=tXFqTGBty1w

https://www.youtube.com/watch?v=tXFqTGBty1w
https://www.youtube.com/watch?v=tXFqTGBty1w


Bekräftarteknik: Synliggöra

• Använd ditt kroppsspråk
• Påpeka vem som kom med idén först
• Ställ frågor till den osynliggjorda
• Ge respons
• Påpeka att alla ska komma till tals



2. Förlöjligande

Motstrategi:
Ifrågasätt

• Förminska någon
• Göra sig lustig på 

någons bekostnad

• Vad är det som är kul?
• Skratta inte med
• Skoja tillbaka (om det 

funkar) - respektfullt
• Formalisera
• Använd ditt kroppsspråk



Bekräftarteknik: 
Respektera
• Skratta inte med
• Påpeka det olämpliga
• Ta tillbaka fokus till sakfrågan



Diskutera

1) Har du stött på någon av de här 
härskarteknikerna själv?

2) Vad hände med dig då?



3. Undanhållande av information
• Mötestider ändras
• Spontana möten
• Alla kallas inte till möten
• Information delas inte



Motstrategi:
Kräv korten på bordet

• Påpeka att alla inte har fått 
informationen

• Begär time out
• Kräv att bli insatt
• Var uppmärksam på 

informella grupperingar



Bekräftarteknik:
Informera

• Påtala missen
• Skicka vidare mail
• Adjungera till möten
• Använd MBL



Illustration: Frk 
Duktigs blogg

4. Dubbelbestraffning

• Du tolkas negativt – hur du 
än gör

• Härskaren sätter 
spelreglerna

• Det kan handla om vilka ord 
som används

Damned if you do and 
damned if you don´t



Dubbelbestraffning kan 
också ligga i ordvalet
Övertygande

Ihärdig

Påstridig
Tjatig

Flexibel

Lyhörd

Bestämd

Kraftfull

Velig

Osäker

Envis

Aggressiv

Saklig Kylig



Motstrategi:
Bryt mönstret

• Analysera situationen själv
• Förklara vad du upplever
• Kräv tydligare 

ramar/arbetsbeskrivning
• Ifrågasätt
• Var tydlig med vad du 

behöver/vill/gör…



Illustration: Frk 
Duktigs blogg

Bekräftarteknik:
Dubbelbelöna
• Utgå från att alla gör sitt 

bästa
• Fråga istället för att 

förutsätta
• Var tydlig
• Erbjud stöd



5. Påförande av skuld och skam

Motstrategi:
Intellektualisera

• Någon får dig att känna att det 
som hänt är ditt fel

• Ditt beteende är anledningen 
till att du blir utsatt

• Du borde ha förstått…
• Om du klädde dig annorlunda, 

uttryckte dig bättre, förstod 
mer…



• Är det verkligen mitt eget fel?
• Lägg skulden där den hör 

hemma
• Hur skulle du tänkt om din vän 

var i din situation?
• Berätta för andra

Motstrategi:
Intellektualisera



• Backa upp den utsatta
• Undvik skuldbeläggande
• Påtala var skulden hör hemma
• Ifrågasätt fördomar

Bekräftarteknik: 
Bekräfta dig 
själv och andra



tog fram SCARF-modellen 2008 

DAVID 
ROCK

Förstå hur du ökar social trygghet, 
så att hjärnan håller sig lugn



SCARF
Om vi upplever att vår status eller självständighet 
hotas, slår reptilhjärnan till. Vi slåss, flyr eller 
hamnar i frysläge. Känslohjärnan tar över.

Om de sociala behoven är tillfredsställda, hamnar vi 
istället i belöningsläge. Här blir vi mer kreativa och 
bättre problemlösare.



STATUS – att känna min plats i gruppen. 
Hot: den som sänker min status i gruppen

Hotresponsen slår till och reptilhjärnan agerar istället för pannloben.

SCARF
CERTAINTY – att få visshet och tydlighet
Hot: Mailet var sakligt och opersonligt – har personen 
något emot mig?

AUTONOMY – upplevelsen av att ha kontroll
Hot: Någon detaljstyr mitt arbete och vill kontrollera allt

RELATEDNESS – att tillhöra ett sammanhang
Hot: kollegerna går på lunch utan att fråga mig

FAIRNESS – att bli rättvist behandlad
Hot: någon med samma tjänst får högre lön än mig

BERÖM

TYDLIGGÖR

GE FRIHET

TRYGGA 
GRUPPEN

LIKA 
REGLER



VERKTYG
Motstrategier

- Kunskap om hjärnan
- Kroppsspråk
- Andning

Bekräftartekniker
- LUFT
- SCARF



Bli certifierad och få 
dokumenterad kompetens

Vad innebär en certifiering för dig?
Det betyder att kursen uppfyller relevanta krav när det gäller innehåll och 
utvärderas och förbättras med hänsyn till efterfrågan på 
arbetsmarknaden och utifrån arbetslivserfarenhet.
Om du väljer en kurs från Confex, väljer du med andra ord att få 
certifierad och dokumenterad kompetens som håller dig uppdaterad, 
uppgraderad och attraktiv på arbetsmarknaden



Examen
Praktisk information:
• Länk skickas ut till din e-post idag (certifieringen är frivillig)
• 20 frågor som ska besvaras på 40 minuter
• 4 svarsalternativ på varje fråga, varav bara 1 alternativ är rätt
• 50% måste vara rätt för att erhålla ett godkänt resultat.
• Du får resultatet direkt efter avslutad examen.
• Vid icke godkänt resultat får du 1 kostnadsfritt försök till.
• Vid godkänt resultat erhåller du ett certifikat som skickas till din e-post inom 

några veckor.
• Examen är öppen 7 antal dagar efter avslutad kurs
• Mer info:  https://www.confex.se/Certifiering-DNV-GL/Certifiering-av-kurs
• Frågor? Kontakta examen@confex.se

https://www.confex.se/Certifiering-DNV-GL/Certifiering-av-kurs
mailto:examen@confex.se


LITTERATURTIPS
Härskartekniker
Annakarin Nyberg & Erica Dahlgren

Fem härskartekniker: Femtio motståndsstrategier 
Rebecka Bohlin & Sara Berg

Sociala medier & härskartekniker
Annakarin Nyberg & Mikael Wiberg

Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga
Camilla Ländin

Bemötandekoden. Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv
Lena Skogholm

Härskartekniker – sagor för vuxna
Anna-Karin Kask

Neuroledarskap
Katarina Gospic och Stefan Falk



Omgiven av kloka personer, Avsnitt 2 ”When they go high, we go low” Om 
härskartekniker med Anna-Karin Johnson i samtal med Henrik Mattson och Camilla 
Sydner Svensson

Bergman & von Rosen, Avsnitt 6 Anna-Karin Johnson i samtal med Annika 
Bergman och Matilda von Rosen om härskartekniker.

Bergman & von Rosen, Avsnitt 12 Anna-Karin Johnson i samtal med Annika 
Bergman och Matilda von Rosen om bekräftartekniker

Allt du velat veta Avsnitt 121  Om härskartekniker med Rebecka Bohlin och Sara 
Berg 

#PåJobbet Avsnitt 57 Härskartekniker 

Amatörpsykologernas Topp 100 Avsnitt 35. Härskartekniker

Sommar i P1, Katarina Gospic (26 juni 2013) om hjärnan

Känslosmart Avsnitt 42 om SCARF med Eva Hamboldt

PODTIPS



TACK FÖR IDAG!

Anna-Karin Johnson 
kontakt@arligttalat.nu
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