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Sedan teorin om de fem härskarteknikerna formulerades i slutet av 60-talet av den norska socialpsykologen
Berit Ås, har begreppet fått enormt genomslag. Feminister över hela världen har fått verktyg att analysera vad
som sker i styrelserum och på byggarbetsplatser, och möjlighet att utmana den dolda makten.Författarduon
Rebecka Bohlin och Sara Berg har hållit workshops och föreläsningar om härskartekniker i femton år och

mött hundratals kvinnor som berättat om sina erfarenheter av härskartekniker; osynliggörande, förlöjligande,
underhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam.Fem härskartekniker
femtio motståndsstrategier tar sin utgångspunkt i dessa berättelser och en djupintervju med Berit Ås, som
berättar om analysen bakom hennes metod och om sina erfarenheter från femtio år av feministisk aktivism.

Här presenteras först de fem härskartekniker som hon identifierat genom sin forskning. Fraktfritt över 229 kr
Alltid bra priser och snabb leverans.
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I princip kan sådana tekniker användas mot alla undertryckta grupper. Finns i lager. Hon namngav och
numrerade fem härskartekniker. Förlöjligande Du blir hånad och folk gör sig lustiga på din bekostnad. Det
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handlar om makt och kontroll och att skaffa sig egna fördelar genom att förminska och förtrycka andra. Med
et behandlingsforløb med IPL Intenst Pulserende Lys slipper du for at skulle svinge en skraber igen. Och när

jag använder denna motstrategi i närvaro av mina allierade tror jag att jag fick smaka på en del av det
ryggdunkande patriarkatet. På 1970talet identifierade Berit Ås professor i socialpsykologi fem uttryck för
härskartekniker osynliggörande. Författarduon Rebecka Bohlin och Sara Berg har hållit workshops och.

Alltid bra priser och snabb leverans. 1976 beskrev den norska socialpsykologen Berit Ås fem härskartekniker
som främst hade som syfte att göra tydligt hur män kunde använda sitt maktöverläge i förhållande till
kvinnor. Enligt Berit Ås som definierade och populariserade de fem härskarteknikerna efter psykologen

Ingjald Nissens teori är tidigare professor i socialpsykologi.
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