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Abstract 
Bakgrund: Faktum är att det finns en betydligt högre andel män på ledande positioner 
än kvinnor. Beror detta på att de är bättre ledare, eller har det med faktorer som 
organisationens struktur att göra? Författare har gjort en mängd studier kring tv-
fiktion, och menar att fiktion inte bara är underhållning utan även ger en bild av den 
verklighet vi lever i. Det som händer där skulle även kunna inträffa i en ”vanlig” 
människas liv, men innehåller extrema faktorer för att fånga tittarens intresse. Detta är 
en bidragande faktor till att tv-serier når ut till så många människor, ett budskap kan 
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Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur kvinnor och män som ledare framställs i 
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framställningar av ledare i tv-serien Rederiet. 
 
Avgränsningar: Vi har endast studerat ledare med en formell chefsposition, kaptener 
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1. Inledning 
 
 

Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en inblick i vårt valda problemområde. 
Kapitlet inleds med bakgrund och problemdiskussion kring mäns och kvinnors 
ledarskap i verklighet och fiktion. Problemdiskussionen övergår sedan i de 
frågeställningar vi avser att undersöka. Dessa utmynnar i syftet, som specificeras 
med hjälp av de avgränsningar vi formulerat. Slutligen klargör vi uppsatsens 
målgrupp och avslutar med en disposition över uppsatsen. 

 
1.1 Bakgrund 

 
Pojken upptäcker något som blinkar i en städvagn när han kommer in i 
städskrubben, röda, blinkande siffror. Han tycker det ser festligt ut och nyfikna 
som småbarn kan vara börjar han peta på några knappar. Dörren öppnas och 
hans mamma tar honom därifrån utan att upptäcka något. 
 
Någon har placerat en bomb ombord på M/S Freja. Kapten Rolf Dahlén kallar till 
krismöte bland personalen. ”Vi måste hitta bomben men det är viktigt att ingen av 
passagerarna skräms.” Alla anställda beordras hjälpa till att leta.  
 
En överförfriskad passagerare tar städvagnen som stöd för att återigen gå in i 
baren. Någon i personalen får syn på vagnen och tillkallar kapten. ”Jag har den, 
jag har den!” Kapten Rolf Dahlén tar tag i bomben, springer ut på däck, slänger 
den överbord och går tillbaks till sin hytt. Strax efter den dramatiska händelsen 
kommer kaptenens älskarinna in i hytten… 
 
Så inleddes tv-serien Rederiet som började sändas på SVT torsdagen den 20 
augusti 1992 och som avslutade sin sejour i april 2002. 
(www.svt.se/drama/rederiet, 2002-11-20) 
 
Genom att använda tv-serien Rederiet som fallföretag i vår uppsats ska vi 
undersöka hur fiktion framställer mäns och kvinnors ledarskap. Vi ska även 
analysera framställningarna av ledarna i Rederiet, genom att studera olika grupper 
av litteratur som återger skilda synsätt på ledarskap ur ett genusperspektiv. På detta 
sätt ska vi se hur fiktion förhåller sig till vetenskapliga teorier. I en vetenskaplig 
uppsats som denna inom ämnet företagsekonomi representeras ofta det empiriska 
materialet, den så kallade verkligheten, av organisationer. Ämnet företagsekonomi 
byggs upp av teorier som utvecklas genom studier av företag. Dessa testas mot 
företag för att se om de är ”hållbara”. Teorierna stämmer inte alltid överens med 
hur det ser ut i praktiken. (Sundin, 1998) I vår uppsats motsvaras empirin inte av 
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ett företag, utan av den svenska tv-serien Rederiet, d v s en fiktion. En mer utförlig 
diskussion om fiktion och verklighet förs i kapitel 2. En anledning till att vi valde 
detta något annorlunda angreppssätt på vår uppsats var att sådant som registreras i 
fiktion, t ex i Rederiet, medför att det registreras även i den sociala verkligheten. 
Såsom en person agerar i en tv-serie ger en tänkbar bild av hur det kan se ut i 
verkligheten. Vi har en förförståelse att media av olika slag har betydelse för 
människors verklighetsuppfattning. Det fanns även ett intresse på ekonomiska 
institutionen på Linköpings universitet för en magisteruppsats skriven med tv-
serien Rederiet som utgångspunkt. Vi tyckte att detta lät som en utmaning då vi 
båda följt Rederiet genom åren. Vi menar att tv-serier har betydelse för dem som 
tittar, och att de även påverkar betraktarens syn på organisationer och företagande, 
d v s deras verklighetsuppfattning.  
 
Abrahamsson (1999) har gjort en mängd studier kring tv-fiktion, och menar att 
fiktionen inte bara är underhållning utan även ger en bild av den verklighet vi lever 
i. Det som händer där skulle även kunna inträffa i en ”vanlig” människas liv, men 
innehåller extrema faktorer för att fånga tittarens intresse. Detta är, menar hon, en 
bidragande faktor till att tv-serier når ut till så många människor, ett budskap kan 
förmedlas. (Abrahamsson, 1999) Med nedanstående siffror som underlag kan vi 
påstå att det är fler som tittar på en serie som Rederiet och får en inblick i 
företagande än vad det är personer som läser en affärstidning, exempelvis Dagens 
Industri. Tv-serier får inte personer att helt omvärdera tidigare inställningar, men 
kan förstärka deras förståelse för hur kvinnor och män agerar som ledare. 
(Abrahamsson, 1999) Detta förklaras vidare i kapitel 2. Enligt företaget MMS 
(Mediamätning i Skandinavien MMS AB), som är ett företag som ägs av alla större 
svenska tv-bolag tillsammans, har Rederiet haft runt 2 miljoner tittare varje 
program mellan åren 1998-2001. (www.mms.se, 2002-11-19). Detta kan jämföras 
med tidningen Dagens Industri som har cirka 500 000 läsare varje dag 
(http://www.di.se 2003-01-07) Enligt en artikel från www.insidan.net (2002-11-
19) var det under åren 25 procent av kvinnorna och 17 procent i genomsnitt av 
männen i Sverige som såg på Rederiet.  
 
Manligt och kvinnligt i tv-serier tolkas och framställs ibland annorlunda från hur 
det kan upplevas i andra media. Traditionella manliga hjältar som ofta figurerar i 
filmer förekommer inte alls i samma utsträckning i tv-serier. I tv-serierna är 
männen offer för kvinnornas list, de framställs även som känsliga och ibland till 
och med som mesiga. Denna framställning av kvinnor som starka och män som 
svaga kan locka en kvinnlig publik till tv-serier. (www.insidan.net 2002-11-19) 
Rederiet har inte denna traditionella karaktär, utan innehåller mer action, vilket vi 
anser kan vara en anledning till den stora andelen män som tittar.  
 
Vad som är kvinnligt och manligt kan förklaras ur huvudsakligen två perspektiv. 
Rent biologiskt är det klart att ”ingen kvinna kan bli pappa och ingen man kan bli 
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mamma”. (Sundin, 1998 sid. 233) Men vad det i själva verket är som avgör om 
något är manligt eller kvinnligt förklaras ofta av andra orsaker.  Rent kulturellt och 
tidsmässigt är det svårt att definiera vad som är manligt och kvinnligt eftersom det 
är något som förändras över tiden och är olika inom olika kulturer. Vad som är 
typiskt manligt på ett ställe, kan vara typiskt kvinnligt på ett annat. Vad som är 
manligt och kvinnligt är socialt bestämt och benämns genus. (Sundin, 1998) 
 
Faktum är att det finns en betydligt högre andel män på ledande positioner än 
kvinnor. Beror detta på att de är bättre ledare, eller har det med faktorer som 
organisationens struktur att göra? Med utgångspunkt från ett antal perspektiv på 
mäns och kvinnors ledarskap ska vi beskriva framställningar av manliga och 
kvinnliga ledare i teori och fiktion.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Traditionellt sett har företagsekonomin varit genusomedveten, forskare har inte 
betraktat kön som något problem i sina studier av organisationer. En 
genusomedveten syn på organisationer menar många forskare, har givit en felaktig 
bild av verkligheten. Fram till 1970-talet framställdes en ledare ofta som en person 
eller individ med avsaknad av könstillhörighet. I viss litteratur framställdes även 
männen som självklara ledare. (Wahl et al, 2001) 
 
För att få ett perspektiv på mäns och kvinnors ledarskap väljer vi att ge en kort 
beskrivning av utvecklingen i Sverige.  
 
För fyrtio år sedan kunde en bok om ledarskap definiera begreppet enligt följande: 
 
”Begreppen ledare och ledarskap har olika betydelse och innebörd i olika 
situationer. Politikern är ledare och utövar ibland ledarskap även över folk som 
han inte känner till. Den strongaste grabben i gänget blir ledare. Den erkände 
skribenten leder människor genom sina ord och sina appeller. Ledaren för 
fotbollslaget dirigerar sina spelare till en laginsats. Familjefadern utövar 
ledarskap inom sin enhet – åtminstone ibland…” (Börjesson, 1992 sid.32) 
 
Vissa yrken kan sägas vara ”könsmärkta”, men det har förekommit att 
arbetsuppgifter och yrken har ”bytt kön”. Ibland var dessa byten förenade med 
strider mellan kvinnors och mäns intressen. Detta är dock inget som behandlas i 
den moderna organisationsteoretiska litteraturen. Ett exempel på ett sådant 
”könsbyte” är frisörbranschen som förr ansågs vara ett manligt yrke och utövades 
av barberaren, men på senare tid har föreställningen växt fram att detta yrke 
huvudsakligen är kvinnligt. (Sundin, 1998) 
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Citatet i början av avsnittet ger en bild av hur ledarskap betraktades på 60-talet. 
Synsättet ansågs helt naturligt och det var ingen som ifrågasatte det förrän på 70-
talet (Alvesson och Billing, 1989). Under 70-talet övergick fokuseringen inom 
forskningen till beteendet hos kvinnliga ledare som individer. En bidragande orsak 
till denna utveckling var kvinnornas ökande antal på arbetsmarknaden och inom 
universiteten. Denna forskning problematiserade dock inte mansdominansen bland 
ledare. På 80-talet började forskare intressera sig varför kvinnor på ledande 
positioner är så få, och forskningen fick ett mer organisatoriskt könsperspektiv. 
(Wahl, 1997) På 90-talet började ledarskapsbegreppet omformuleras och återigen 
fokusera på män i ledande positioner (Wahl, 1997). 
 
Under den ovan nämnda tidsperioden uppmärksammades problemet med att 
organisationer studerades på ett genusomedvetet sätt, och tidigare studier av 
ledarskap har kritiserats för att vara ur ett perspektiv som endast ser till individen. 
De forskare som är kritiska till den genusomedvetna synen på organisationer menar 
att ett perspektiv som ser mer till situationen bidrar till att synen på 
organisationsstrukturer och även förhållanden i samhället blir mer kritisk. Genom 
att studera i vilken strukturell situation ledaren befinner sig kan vissa följder för 
ledarskapet uttolkas. (Wahl, 1994) 
 
Redan 1977 konstaterade Kanter att den framgångsrike ledaren var en man som 
kunde kontrollera sina känslor, och inte som kvinnan föreställs, irrationell och 
känslosam. Alvesson och Billing (1989) vände på det hela och menade istället att 
känslosamhet och irrationalitet kan vara faktorer som gör att kvinnor är bra som 
ledare, de har något att tillföra organisationen. Kvinnorna bidrar med engagemang 
och humanitet, men även med kaos och oreda. (Wahl et al, 1998) 
 
Det är inte ovanligt att kvinnor på ledande positioner är i minoritet. Det får bland 
annat till följd att de avviker från de manliga normer som förekommer och på så 
sätt blir märkbara i organisationen. (Wahl et al, 1998) I rederibranschen är 
kvinnliga kaptener i minoritet, vilket tas upp mer utförligt senare i uppsatsen. 
Därför tycker vi att det är intressant att studera kaptenerna i Rederiet för att se om 
de strukturella förhållanden som teorierna tar upp går att finna i Rederiet. Det som 
gör tv-serien Rederiet fascinerande är att det under årens lopp har förekommit ett 
flertal kvinnliga kaptener. Av totalt sjutton kaptener har det varit fem kvinnliga, 
vilket motsvarar 29 %. (www.svt.se/drama/rederiet, 2002-11-20) 
 
Debatten om fördelningen mellan män och kvinnor som ledare inom näringslivet 
är ett ämne som ligger i tiden. I näringslivet utgör männen totalt 82 % av alla 
chefer, och utgör så mycket som 94 % av börsbolagens styrelser. Regeringen har 
blivit uppmärksammad på detta och en utredning om jämställdheten inom 
näringslivet har startats för att få en jämnare könsfördelning på de högre posterna. 
Utredningen leds av forskaren Anna Wahl, som vi vid flera tillfällen refererar till i 
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uppsatsen. Till hennes hjälp har det bildats en referensgrupp bestående av 
framstående kvinnor och män inom näringslivet. (www.finansvision.com/artikel, 
2002-11-25)  
 
Utgångspunkten för vår forskningsstudie av män och kvinnor som ledare var från 
början att studera beteenden ur ett individperspektiv, med fokus på personerna. 
Men efter förankring i tidigare forskning i ämnet insåg vi att ett strukturperspektiv, 
där organisationens uppbyggnad har betydelse, skulle ge en intressant synvinkel ur 
forskningssynpunkt. Vi avsåg därmed att förutom att studera individers beteenden, 
även inkludera den organisatoriska struktur de befinner sig i och de 
maktförhållanden som existerar. I detta avseende är branschen som individerna 
befinner sig i av vikt. Den bransch som vår empiriska fallstudie hamnar inom är 
mansdominerad, liksom den profession vi ska studera, nämligen sjöbefäl.  
 

1.3 Frågeställningar 
 
Med ovanstående problemdiskussion som bakgrund har följande frågeställningar 
formulerats:  
 

 Hur framställs kvinnor och män som ledare i Rederiet med utgångspunkt i 
vetenskaplig organisationsteoretisk ledarskaplitteratur som är 
genusomedveten? 

 Hur framställs kvinnor och män som ledare i Rederiet med utgångspunkt i 
populär genusmedveten litteratur? 

 Hur framställs kvinnor och män som ledare i Rederiet med utgångspunkt i 
vetenskaplig genusmedveten litteratur? 

 
1.4 Syfte  

 
Uppsatsens syfte är att beskriva hur kvinnor och män som ledare framställs i 
vetenskaplig och populär ledarskapslitteratur samt jämföra och analysera dessa 
med framställningar av ledare i tv-serien Rederiet. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har endast studerat ledare med en formell chefsposition, kaptener som arbetar 
ombord på fartyget. Dessa har begränsats till tre kvinnor och tre män. Vi avser inte 
att beskriva hur något är, utan hur det framställs. 
 

1.5.1 Uppsatsens målgrupp 
 
Vår förhoppning är att denna uppsats ska bidra till diskussionen kring män och 
kvinnor som ledare. Den vänder sig främst till intressenter från den akademiska 
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världen och från näringslivet, men även till dem som under åren följt tv-serien 
Rederiet och dess karaktärer. Framtida intressenter bör sannolikt även vara 
studenter som ämnar göra studier i fenomenet manligt och kvinnligt ledarskap. Vi 
menar även att forskare inom fiktion kan finna uppsatsen intressant. 
 

1.6 Uppsatsdisposition 
 
För att underlätta överskådligheten för läsaren följer här en kort presentation över 
uppsatsens disposition. 
 

Figur 1: Uppsatsdisposition 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen figur 

Kapitel 1: Inledning 

Kapitel 3: Referensram

Kapitel 2: Metod 

Kapitel 4: Empiri 

Kapitel 5: Analys 

Kapitel 6: Slutsatser 

Det inledande kapitlet presenterar bakgrunden till uppsatsen 
och för även en problemdiskussion kring det vi avser att 
undersöka.  Dessutom redogör kapitlet för uppsatsens syfte, 
avgränsningar och målgrupp. 

Avslutningsvis presenteras de slutsatser vi kommit fram till i 
kapitel 6. 

I kapitel 2 skildras den vetenskapliga inriktning och de 
metodiska val som vi har gjort för forskningens 
genomförande. Här presenteras även tillvägagångssätt vid 
genomförandet av studien. 

Kapitel 5 utgörs av analysen där det valda problemområdet 
diskuteras. Här kommer vi att sammanföra de valda teorierna 
om ledare och ledarskap med de empiriska studierna av tv-
serien Rederiet, samt knyta ihop uppsatsens övriga delar. 

I kapitel 3 som utgör referensramen följer en diskussion kring 
ledare och ledarskap. Denna har vi valt att dela in i tre 
områden: vetenskaplig genusomedveten litteratur, populär 
genusmedveten litteratur samt vetenskaplig genusmedveten 
litteratur. 

I kapitel 4 följer en beskrivning av rederibranschen samt av de 
karaktärer vi valt att studera i tv-serien Rederiet.  
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2. Vetenskaplig ansats och metod 
 
 
Detta kapitel har vi lagt stor vikt vid då den vetenskapliga metoden är avgörande 
för studiens trovärdighet. Avsikten är att visa vår vetenskapliga förståelse och hur 
denna syn har påverkat vår studie. Vi tar även upp vilka metoder vi valt för att 
genomföra studien samt vårt förhållningssätt till de författare och källor vi 
refererar till. 
 

 

2.1 Verklighet och fiktion 
 
Syftet med denna uppsats för med sig att vi har jämfört en teoretisk referensram 
med en fiktiv bild av den sociala verklighet vi alla lever i. Den teoretiska 
referensramen är till stor del uppbyggd av empirisk forskning kring ledarskap i 
organisationer, d v s studier av verkliga situationer. Empirin däremot är uppbyggd 
av observationer av en tv-serie, d v s en fiktiv social verklighet. Därmed är det av 
relevans att läsaren får en ökad förståelse för vår syn på verklighet kontra fiktion, 
och vi kommer därför att beskriva dessa begrepp.  
 
Fiktion definieras enligt Nationalencyklopedin (2000) som något som är uppdiktat 
eller påhittat, och som saknar motsvarighet i verkligheten. Inom vetenskapsteorin 
anses fiktion vara en föreställning som, även om den inte tros vara sann, bevaras p 
g a sin vetenskapliga användbarhet (Nationalencyklopedin 2000). Vår syn på 
fiktion överensstämmer inte med den definition som ges i Nationalencyklopedin 
(2000). Vi menar att fiktion, som i denna uppsats representeras av tv-serien 
Rederiet, tvärtom skulle kunna vara återgivelsen av ett verkligt företag. Vi är 
medvetna om att omständigheter och händelser ofta dras till sina ytterligheter i 
serien, men att framställningarna av ledarskap skulle kunna motsvaras av faktiskt 
existerande ledare.  
 
Begreppet verklighet är något som kan tolkas på olika sätt. Enligt 
Nationalencyklopedin (2000) är verklighet en sammanfattning av allt som påtagligt 
förekommer, något som faktiskt existerar, i motsats till fantasier och dylikt. 
(Nationalencyklopedin, 2000) Anhängare av kunskapssociologin anser att 
verkligheten är lite mer komplicerad. 
 
”Kunskapssociologin sysslar med analysen av den sociala konstruktionen av 
verkligheten.” (Citat Berger och Luckmann, 1979 s.12) 
 
Eftersom vi har valt att ha en tv-serie som empirisk grund, finner vi det av vikt att 
föra en diskussion kring det Berger och Luckmann (1979) benämner 
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kunskapssociologi. Denna kan sammanfattas med påståendet att verkligheten 
konstrueras socialt, och det är därför viktigt att analysera de processer genom vilka 
detta sker. Med mänsklig verklighet menar författarna en verklighet som är socialt 
konstruerad. Nyckeltermer i detta är ”kunskap” och ”verklighet”. Författarna 
definierar verkligheten som något som inte går att ”önska bort”. Kunskap 
definieras som att fenomen är verkliga och att de äger specifika kännetecken. Vad 
de i sociologin menar med ”verklighet” och ”kunskap” ligger någonstans mellan 
vad den ”vanliga” människan och filosofen lägger för betydelse i orden. Vad som 
är verklighet för en människa är kanske inte verklighet för en annan. (Berger och 
Luckmann, 1979) 
 
Den sociala verkligheten är inte självklar utan kan upplevas på många olika sätt. 
Det finns dessutom olika synsätt, vilket medför att individer insocialiseras i sin syn 
på sociala förhållanden men kan göra ett ”kompletterande” val i tolkningar och 
bedömningar av vad som ses och hörs. På grund av mängden alternativa tolkningar 
behöver vissa avgränsningar göras för att det sociala systemet ska fungera. Genom 
socialisationsprocessen uppkommer automatiskt en anpassning till samhället och 
de gemensamma verklighetsuppfattningar som finns. (Alvesson, 2002) 
 
Vi som författare ser och förstår omgivningen på vårt eget sätt, och gör våra egna 
högst personliga tolkningar av händelser omkring oss. Med denna medvetenhet har 
vi i våra empiriska studier av tv-serien Rederiet försökt att i så hög grad som 
möjligt ta fram de ledaregenskaper som är utmärkande för de karaktärer vi valt ut.  
 
Valen som avgör hur den sociala verkligheten tolkas kan tydligare åskådliggöras 
genom följande förklaring. Den som ser en film tillsammans med andra kan 
observera vissa företeelser, medan de övriga uppmärksammar andra. Det finns 
även fenomen som alla har registrerat under filmen. (Rombach och Solli, 2002) 
Med vår kunskapssociologiska verklighetssyn menar vi att det är så det fungerar 
även i samhället. Individer har olika preferenser och ser därmed verkligheten på 
skilda sätt. Fenomen som uppmärksammats i den fiktiva bilden av verkligheten 
medför att det uppmärksammas även i den sociala verkligheten. Såsom en person 
agerar i en tv-serie ger en tänkbar bild av hur det ser ut i verkligheten. 
  
Berger och Luckmann (1979) anser att det dagliga livets medmänniskor tillför en 
helt annan verklighet än de gestalter som uppträder i drömmar, och alla är 
uppmärksamma på dem på olika sätt. Individer kan alltså röra sig mellan olika 
verklighetsområden. Vardagslivet anses vara det som är mest påträngande och 
mest intensivt påverkar medvetandet. Denna verklighet kan enligt författarna 
benämnas ”den dominerande verkligheten”.  
 
Ett illustrerande exempel är barnens lek. Det förekommer en ”pendeltrafik” mellan 
verkligheten och lekens värld. Teatervärlden kan tas som ett exempel på en sådan 
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”vuxenlek”. Växlingen mellan de olika verkligheterna åskådliggörs av ridån som 
går upp och faller.  När ridån går upp förflyttas åskådaren till en annan värld, och 
när ridån faller återkommer åskådaren till verkligheten. (Berger och Luckmann, 
1979) 
 
Med detta menar vi att när en person tittar på tv lever sig denne in i den 
verkligheten där och då. Innerst inne finns en medvetenhet om att det bara är 
fiktion, personen rör sig då i de olika verklighetsområdena. Vi likställer härmed 
personerna i tv-rutan med de ansiktslösa figurerna som uppkommer i drömmarna. 
Trots att de här har ansikten är de inga verkliga personer. När tv:n sätts på 
förflyttas betraktaren till en fiktiv värld, när tv:n stängs av återgår denne till 
verkligheten. 
 
För att anknyta till manligt och kvinnligt ledarskap som uppsatsen handlar om kan 
verklighetsuppfattningen sägas vara ett resultat av förhandlingar mellan personer 
där olika maktrelationer spelar in. I dessa relationer finns det vissa som har tillgång 
till mer kunskap, information, resurser etc., vilket medför att det förekommer olika 
förutsättningar för människorna i relationerna att bestämma hur den 
organisatoriska verkligheten ska definieras. (Alvesson, 2002) 
 
Vår föreställning om verkligheten överensstämmer till stor del med ovanstående 
beskrivning av verkligheten som social konstruktion. Vi håller med om att det är 
händelser i omgivningen som påverkar hur verkligheten uppfattas. Det medför att 
de intryck som ges via t ex medier av olika slag har betydelse för människors 
verklighetsuppfattning. Media fångar tittaren genom att skapa en verklighet som är 
annorlunda från den vardagliga verkligheten, men det går fortfarande att identifiera 
sig med allmänmänskliga livserfarenheter, t ex gräl, intriger, problem. (Nordlund, 
1996) Om den fiktiva bilden blir för vardaglig går det inte att skilja mellan de två 
verklighetssfärerna, och den blir därmed inte lika intressant. Vi menar att 
framställningar i fiktion ger en bild av ledarskap som de människor som tittar tar 
till sig av. Avsikten med uppsatsen är att jämföra forskning från den s k  
verkligheten med en fiktiv framställning av kvinnor och män som ledare. 
 
I en uppsats som har ett verkligt företag som empirisk grund, en s k traditionell 
empiridel, är detta kapitel hämtat från den s k verkligheten. Referensramen utgörs 
då av ren teori, och den avgränsas från den s k verkligheten. Begreppet teorier 
används enligt Nationalencyklopedin (2000) om grundliga antaganden som 
förklarar och förutsäger företeelser, och som organiserar vår kunskap om något. 
Teoridelen i vår uppsats ser något annorlunda ut jämfört med en traditionell 
uppsats. Teorierna som tas upp i referensramen är i de flesta fallen resultat av 
empirisk forskning, d v s studier av verkliga situationer. Vi använder dock 
begreppet teorier för att hänvisa till de framställningar av ledarskap och män och 
kvinnor som ledare som författarna till referensramens litteratur gör. Empirin 
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motsvaras här av fiktion och kan därför inte sägas vara exempel tagna ur 
verkligheten. Referensramens tydliga empiriska karaktär får därmed representera 
den s k verkligheten.  
 

2.2 Vetenskapssyn 
 
Då vår utgångspunkt är att verkligheten är en social konstruktion där varje individ 
tolkar och förstår sin egen verklighet påverkar det vårt vetenskapliga synsätt. Det 
finns flera huvudsakliga vetenskapliga synsätt, två av dem är positivism och 
hermeneutik. Positivism har varit ett väsentligt begrepp inom den 
vetenskapsfilosofiska debatten sedan 1800-talet. Synsättet innebär att fakta eller 
data bör vara observerbara och gärna dessutom mätbara, och teori ska ställas mot 
empiri. I slutet av 1960-talet utsattes positivismen för ökande kritik, och nya 
begrepp kom att influera vetenskapsteorin. (Alvesson och Sköldberg, 1994) Medan 
positivismen har sin utgångspunkt i det naturvetenskapliga forskningsidealet har 
hermeneutiken sina rötter i humanistisk vetenskapstradition (Lundahl och Skärvad, 
1999). Genom att vi beskriver och tolkar framställningen av kvinnor och män som 
ledare i forskning och fiktion för att skapa oss en helhetsförståelse för manligt och 
kvinnligt ledarskap, är vår vetenskapssyn hermeneutisk, och därför behandlar vi 
detta under en egen rubrik. 
 

2.2.1 Hermeneutik 
 
Uppfattningen om verkligheten som en social konstruktion är starkt förenlig med 
den hermeneutiska synen på vetenskaplig forskning. Denna forskningsansats gör 
gällande att det viktiga i forskning inte är att mäta, diagnostisera och förklara 
orsakssamband (vilket den traditionella positivistiska ansatsen förespråkar), utan 
att förstå och tolka innebörden av studerade fenomen (Arbnor och Bjerke, 1994). 
 
Den hermeneutiska ansatsen söker en helhetsförståelse, och själva begreppet 
betyder tolkningslära. Från början avsåg metoden en hjälp för att tolka och 
bestämma vad upphovsmannen av en text menade. Senare har detta utvecklats till 
att även gälla handlingar, beteenden och normer. En hermeneutisk metod innebär 
att forskaren avser att försöka förstå och förklara individers handlingar, främst 
genom språket. Utgångspunkten är att forskaren har en förförståelse för vad denne 
ska undersöka. Med hjälp av denna formuleras ett problem, som det sedan förs en 
dialog om med undersökningsobjektet. Denna dialog behöver inte vara med en 
fysisk person, utan det kan vara observationer av beteende eller dylikt. Dialogen 
leder till tolkningar som i sin tur framkallar ny förståelse och nya dialoger. 
(Wiedersheim-Paul 2001) 
 
Eftersom forskarens egen förförståelse delvis påverkar såväl forskningsprocessen 
som det slutliga forskningsresultatet betonar Allwood och Eriksson (1999) att det 
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är viktigt att forskaren medvetandegör och redovisar sin egen förförståelse och 
dess inflytande över forskningsprocessen.   
 
Vår bild av verklighet och fiktion, det är vi som gör alla tolkningar i denna 
uppsats, ger en subjektiv bild. Vi är båda två studenter som tidigare har arbetat 
några år och därmed har en viss förståelse för hur ledarskap kan utövas. 
Universitetsstudier innebär till stor del kritisk tolkning av teorier, det handlar även 
om att ifrågasätta befintliga teorier etc. Detta medför att det finns en vana att 
kritiskt granska det vi läser. Rederiet är en serie som visats på tv i många år och 
som vi båda har följt lite till och från under åren, men i stora drag vet vi båda två 
vad som hänt. Skillnaden idag, när vi skriver denna uppsats och ska studera vissa 
karaktärer är att vi ser serien på ett helt annat sätt, med mer kritiska ögon. Nu tittar 
vi efter drag hos kaptenerna som utmärker dem som ledare. I och med att vi har 
sett serien tidigare har vi vissa förutfattade meningar om vissa karaktärer, detta är 
något vi är medvetna om vid observationen av serien. 
 

2.2.2 Kritisk teori/organisationsteori 
 
Den inriktning som kallas kritisk teori uppmärksammar de negativa sidor som 
finns av organisationer och deras ledning. Den kritiska organisationsteorin kommer 
enligt Alvesson (1998) ursprungligen från den kritiska teorin, som är en 
samhällsvetenskaplig tradition. Detta är intressant för uppsatsen eftersom 
företagsekonomin är ett ämne inom samhällsvetenskapen. Den kritiska 
organisationsteorin sluter sig dock ofta till andra, besläktade kritiska riktningar och 
är normalt inte särskilt strikt orienterad mot den kritiska teorin. Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar vidare att samhällsvetenskapen inte kan hållas neutral och 
objektiv till olika sociala fenomen. Det som fokuseras och hur detta tolkas visar 
ansatser till att bestyrka eller betvivla befintliga maktförhållanden. 
Samhällsvetenskapen understödjer vissa, och försummar andra intressen, vare sig 
forskaren vill det eller inte. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 
 
Kritisk teori som ibland omnämns kritisk hermeneutik, utmärks av både 
förklaringar och intresse för den sociala verkligheten genom exempelvis empiriska 
studier. Typiskt för den kritiska teorin är att de kunskapsideal som finns 
problematiseras och forskarna vill försvara de möjligheter som kunskapen har att 
frigöras. Den kritiska teorin idealiserar den självständiga forskaren.(Alvesson, 
1998) Utan reflektion kan empiriska studier lätt komma att ansluta sig till 
befintliga vetenskaper och fördomar. Strävan i empiriska studier är att återge 
organisationens struktur. Tolkningen bör vara rimlig (“make sense”) i relation till 
det empiriska material som inspirerat den. (Alvesson, 2002) Vi försöker skapa 
förståelse för ledarskap genom att studera tv-serien Rederiet som är den empiriska 
studien i denna uppsats. 
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Den kritiska organisationsteorin anser att teorin behöver förändras i takt med att 
samhället förändras. De allmängiltiga ledarskapsmodeller som finns bortser ifrån 
att tidsmässiga och kulturella förändringar gör att samhället ser olika ut beroende 
på när det studeras. En modell som används i många sammanhang är Maslows 
modell om motivation. Den säger möjligtvis mer om amerikansk 
medelklassideologi på 50-talet än hur den mänskliga naturen ser ut i sig.  
(Alvesson, 1998) Genom att studera utvecklingen av ledarskap från 70-talet när det 
uppmärksammades till idag, har förändringar av synen på manliga och kvinnliga 
ledare observerats. Vad som är manligt och kvinnligt ser olika ut i olika 
organisationer, kulturer och tidsepoker vilket därmed styrker relevansen i att ha ett 
förhållningssätt i enlighet med den kritiska teorin. 
 
Den kritiska organisationsteorin går emot organisationsteorins huvudinriktning 
som är ledningsorienterad. Organisationsteorin går ut på att skapa produktivitet 
och effektivitet med hjälp av olika former av ledning och styrning. För att lyckas 
med detta krävs en begränsning av det individuella, vilket innebär att företagets 
kultur, mål och styrsystem överordnas denna. Den kritiska teorin inspirerar till 
granskning av ledningsstrukturer. (Alvesson, 1998)  
 
Valet av teorier bör ske så att den samlade inriktningen blir så intressant som 
möjligt, och bör ge möjlighet till separata tolkningar, d v s kunna fästa 
uppmärksamheten vid olika infallsvinklar. Vid sidan av tolkningar som stöder 
varandra bör det finnas utrymme för sådana som visat på en annan riktning. 
Teorisammansättningen bör leda till såväl samarbete som konkurrens. I och med 
det inspireras forskaren till självreflektion och självkritik. (Alvesson, 2000) 
 
Det kan vara lätt att acceptera det som står i litteraturen, men genom att anamma 
den kritiska teoribildningen upplever vi som författare en större insikt om det som 
framställs. Den litteratur vi har valt till denna uppsats har vi delat in i tre olika 
grupper: vetenskaplig genusomedveten litteratur, vetenskaplig genusmedveten 
litteratur samt populär genusmedveten litteratur. Vissa av dessa författare stöder 
varandras forskning, medan andra motsätter sig och kritiserar de övriga. Detta ger 
incitament till reflektion och kritik av den valda litterturen. 
 
Tabell 1:  Modell för kritisk-tolkande forskning:  

 
Förståelse 
 

Medvetenhet om att strukturer och förhållanden i organisationer inte 
är objektiva och opåverkbara, utan är skapade av människor och kan 
förändras.  

Kritik 
 

Organisationer är sociala konstruktioner och ska därmed inte 
betraktas som neutrala då de återger ojämna maktrelationer. 
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Lärande 
 

Genom alternativa sätt att tolka och handla ges möjlighet till nya sätt 
att diskutera kring organisatoriska förhålladen.  

 
Källa: Egen tolkning ur Alvesson (2002) 
 
Det gäller att vara medveten om sina egna begränsningar. Att uppmärksamma ett 
handlingsfält kan ske på bekostnad av ett annat. (Alvesson, 2002) Förståelse, kritik 
och lärande är alla viktiga begrepp, men det är svårt att ta hänsyn till alla variabler 
samtidigt. Det kan medföra att något/några av dem försummas vid vissa tillfällen. 
Genom våra tre grupperingar i referensramen betonar vi att det förekommer 
alternativa sätt att tolka ledarskap.  
 
Tack vare våra studier har vi fått en förståelse för att organisationer är skapade av 
människor, strukturen är därmed inte given. I vårt studerade fall är den empiriska 
studien strukturen på ett fartyg, och det som gäller på det aktuella fartyget behöver 
inte vara allmängiltigt för andra fartygs strukturer. Alla fartyg ser inte likadana ut, 
utan utseendet beror på de människor som byggt upp organisationen. Det valda 
fartyget skulle dock kunna liknas vid andra ”verkliga”fartyg, även om strukturen 
inte är allmängiltig.  
 
Kritisk teori ger enligt Alvesson och Sköldberg (1994) den empiriska forskningen 
en motvikt till det som framstår som neutrala framställningar av det som existerar 
och reproduktion av för givet tagna institutionaliserade dominansförhållanden. 
(Alvesson och Sköldberg, 1994) Meningen med den kritiska granskningen är alltså 
inte att ersätta vedertagna idéer, teorier och sociala praktiker, utan att stimulera 
ifrågasättande och förbättring av teorier och agerande. (Alvesson, 1998) 
 

2.2.3 Deduktion, induktion och abduktion  
 
Det induktiva perspektivet innebär att forskaren utgår från sina observationer av 
enskilda fall. Upptäcks samband mellan dessa betraktas de som generellt giltiga, 
d v s en allmän regel uppkommer till följd av iakttagelserna. (Alvesson och 
Sköldberg, 1994) Metoden innebär att bilda teorier från faktisk kunskap, och 
utgångspunkten finns i empirin. Med utgångspunkt från de enskilda 
observationerna formuleras allmänna teorier. (Arbnor och Bjerke, 1994) 
Uppsatsarbetet inleddes huvudsakligen med diskussioner kring problemfrågor och 
syftet. För att få en inblick i ämnet ledarskap gjorde vi en övergripande 
litteraturstudie som omfattade böcker, tidigare forskning kring ledarskap samt 
aktuella artiklar. Innan vi formulerade några antaganden utifrån redan existerande 
teorier började vi att studera vårt empiriska material. Detta för att ha möjlighet att 
formulera våra egna antaganden innan vi blivit alltför influerade av litteraturen. 
Vårt tillvägagångssätt var således induktivt till en början, då vi utgick från det 
empiriska materialet för att hitta passande teorier. 
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Till skillnad från induktionen utgår deduktionen från teorin. Utan en teori att 
härleda ur är inte deduktionen möjlig. (Alvesson och Sköldberg, 1994) Deduktion 
förutsätter ett antal antaganden och teorier innan den empiriska 
forskningsprocessen börjar (Nordlund, 1996). Alvesson och Sköldberg (1994) ser 
detta som en nackdel då ansatsen förutsätter vad som ska förklaras, den allmänna 
regeln är redan fastställd. Detta innebär att deduktionen heller inte verkar förklara 
något, utan snarare fastslå. De jämför detta med en stressad förälder och ett frågvist 
barn: ”Varför har fjärilar vingar?” ”Därför att alla fjärilar har vingar” (Alvesson 
och Sköldberg, 1994, s.41) Vår till en början induktiva ansats övergick efterhand 
mot en mer deduktiv då vi koncentrerade oss på att studera existerande teorier 
kring ledarskap. Vi hade då formulerat ett syfte och ett antal problemställningar av 
vår bakgrund och problemdiskussion som vi avsåg att besvara, och undersökte 
vilken litteratur som kunde bidra till att uppnå vårt mål. Vår metod kom att växla 
mellan deduktion och induktion. Denna ansats benämns av vissa författare som 
abduktion. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver abduktion som en kombination av de två 
tidigare ansatserna. Abduktionen är vanlig vid fallstudiebaserade undersökningar. 
Liksom induktionen utgår abduktionen ifrån empirin, men skillnaden är att den inte 
avfärdar teoretiska föreställningar. Teorin kan ses som en källa för inspiration till 
analysen. Det sker en alternering mellan tidigare teori och empiri. Samma 
författare påpekar att ”en hermeneutiker skulle säga att abduktionen innebär en 
slags hermeneutisk spiral: en tolkning av fakta som vi redan har en viss 
förförståelse av”. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 
 

Figur 2: Deduktion, induktion och abduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Alvesson och Sköldberg (1994) sid. 45 
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I vårt fall blev ansatsen för hela uppsatsen abduktiv. Vår utgångspunkt var de 
frågeställningar som vi formulerat och vars svar vi sökte i vår empiriska studie. 
Samtidigt utgick vi från existerande teorier för att förstå resultaten. Teoristudier 
och observationer av empirin skedde samtidigt, d v s vi varvade att studera teorier 
med att titta på avsnitt av Rederiet. En dag tittade vi på avsnitt som vi efterhand 
skrev anteckningar ifrån, för att nästa dag läsa teorier om ledarskap. Denna metod 
tyckte vi fungerade bra eftersom vi hela tiden fick upp ögonen för nya saker då vi 
tittade på avsnitten, enligt vår socialkonstruktivistiska verklighetssyn. Samtidigt 
hade vi vid vissa avsnitt inte lika mycket förkunskaper, och observerade då dessa 
med en annan förförståelse. Det fanns med andra ord både fördelar och nackdelar 
med detta sätt.  
 

2.2.4 Multipla tolkningar 
 
Alvesson (2002) beskriver multipla tolkningar som en metod för att få en intressant 
analys av en situation. I vårt fall såg vi en möjlighet att tillvarata fördelarna med 
multipla tolkningar då vi hade för avsikt att belysa olika perspektiv på ledarskap ur 
ett genusperspektiv. Genom tv-serien Rederiet ville vi förmedla den fiktiva 
verkligheten, vilken sedan jämfördes med framställningar från såväl traditionell 
ledarskapslitteratur som tidigare forskningsresultat och populärlitteratur, som här 
kan sägas motsvara den empiriska forskningen. I vår referensram (kapitel 3) har vi 
använt dessa olika perspektiv för att ta oss an problemet.   
 
En av fördelarna med att tolka ett visst empiriskt material utifrån olika synsätt, t ex 
utifrån olika teorier är att teorierna inte blandas samman. Forskaren har då 
möjlighet att peka på flera intressanta synvinklar och göra ytterligare tolkningar. 
Det empiriska materialet kan utnyttjas bättre. En del av tolkningsförmågan 
försvinner när olika teorier ska smältas samman och bilda en integrerad 
referensram. Detta sker antingen genom att referensramen blir ganska allmän eller 
att flera aspekter av objektet förbises. En annan fördel är att den sociala 
verklighetens svårbestämda karaktär förmedlas, och ger läsaren möjlighet till egna 
tolkningar. Ges alternativa tolkningar och fokuseringar tydliggörs vad en viss 
referensram inte förmår att exemplifiera. (Alvesson, 2002) 
 
Vi valde att låta de olika sorternas litteratur ligga kvar inom respektive grupp för 
att inte eliminera den individuella tolkningsförmågan. Dessutom medverkar 
individperspektivet och strukturperspektivet till ytterligare möjlighet att ge 
alternativa tolkningar av karaktärerna i Rederiet, och hur de framställs som ledare.  
 

2.3 Metod 
 
”Ibland – ehuru enligt vår åsikt betydligt mera sällan än vad nu synes vara fallet – 
kan det vara lämpligt med en rent kvantitativ metod, ibland med en rent kvalitativ 



Ledarskap ur ett genusperspektiv – framställningar i teori och fiktion 

16

och ibland med en kombination av dessa” (Bourdieu och Wacquant, 1992 i 
Alvesson och Sköldberg, 1994 sid. 11) 
 
Kvantitativ metod har sin utgångspunkt i den positivistiska vetenskapssynen och är 
inriktad på mätning av olika företeelser och dess samband. Kvalitativ metod utgår 
från hermeneutiken och handlar om förståelse och tolkning.  Syftet är att beskriva, 
analysera och förstå beteenden utifrån det som studeras. (Lundahl och Skärvad, 
1999) Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) måste valet av kvalitativ eller 
kvantitativ forskningsansats avgöras beroende på forskningsproblem och –objekt. 
Likaså Nordlund (1996) menar att valet av metod beror på undersökningens syfte 
och vilka undersökningsvillkor som finns. Den kvantitativa metoden medför ofta 
att standardiserade mätmetoder används. Det går därmed att föra en generell 
diskussion och göra jämförelser. Kvalitativ data ger en djupare analys om ett 
mindre antal studier, och möjliggör djup i detalj istället för generaliserbarhet och 
översikt. (Nordlund, 1996) 
 
Enligt Tomicic (Föreläsning 2002-11-06) är den stora kritiken mot kvalitativ 
forskning att det inte visas hur resultatet har uppnåtts. Det är därför viktigt att 
motivera de val som gjorts och att konkret visa tillvägagångssättet. Lundahl och 
Skärvad (1999) menar även att det är viktigt att forskaren är medveten om sin egen 
förförståelse, d v s sina tidigare erfarenheter och föreställningar, som oavsiktligt 
påverkar tolkningar och forskningsresultat. 
 
I valet av vilken metod vi skulle använda oss av utgick vi från vårt syfte och våra 
frågeställningar. Som vi redan nämnt har vi i denna uppsats en hermeneutisk 
vetenskapssyn, och vår forskningsmetod är kvalitativ. Målet med uppsatsen var 
inte att visa kvantitativ data utan snarare att observera och tolka hur män och 
kvinnor som ledare framställdes i en organisation, tv-serien Rederiet, för att sedan 
jämföra denna med teoretiska framställningar.  
  

2.3.1 Fallstudieliknande ansats 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) beskriver fallstudien som en metod för att 
undersöka och forska. Fallstudien innebär att forskaren undersöker ett fåtal objekt 
ur flera aspekter, och gör en undersökning på djupet. Det kan t ex vara en bransch, 
ett företag, eller ett beslut. I vårt fall blev det ingen fullständig fallstudie, utan en 
ansats som liknade fallstudiens då vi avsåg att göra en djupstudie inom ämnet 
ledarskap i ett genusperspektiv. Vårt fall var att studera hur kvinnor och män som 
ledare framställdes i tv-serien Rederiet, och att undersöka hur ledare framställdes i 
teorier som till stor del grundar sig på forskning i organisationer.  
 
”Problemet… är att å ena sidan att kunna balansera mellan att göra en 
inträngande och djup beskrivning, som ger en god förståelse för det enskilda fallet, 
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och å andra sidan att behandla viktiga teman och dimensioner av mera allmän 
relevans…” (Dahlgren J Föreläsning 2002-10-31 Dahlgren J)  
 
Enligt Bell (1995) genomförs fallstudien ofta som ett enskilt projekt, och innebär 
att studiet av en viss företeelse fokuseras för att försöka få fram de faktorer som 
inverkar på denna. Vår studie är en studie av kaptenerna i tv-serien Rederiet, där vi 
endast observerat de förhållanden som har inverkan på framställningen av 
ledarskapet. Vårt fall är därmed framställningen av kaptenerna och inte tv-serien 
som sådan. 
 
Lundahl och Skärvad (1999) menar att fallstudier är lämpliga om forskningsfrågan 
innehåller hur och varför. Det finns två grundsyner på fallstudier: nomotetisk och 
ideografisk. En forskare med en nomotetisk grundsyn ser fallet som ett sätt att 
bidra till allmänna lagar. Med en ideografisk grundsyn är forskaren snarare 
intresserad av fallet i sig, som ett unikt fenomen eller en engångsföreteelse. Vi 
identifierar vår uppsats med den ideografiska grundsynen. Vår avsikt var att 
studera framställningar av manligt och kvinnligt ledarskap, men vi ämnade inte 
formulera någon allmän teori som gäller generella organisationer. Vi ville studera 
fenomenet för att belysa eventuella skillnader och likheter i framställningarna och 
skapa en diskussion kring detta. 
 
Vid forskning om data som inte är kvantifierbar är tolkning en metod för att 
upptäcka betydelsefulla aspekter i observationer. Tolkningen sker då av språket 
istället för genom siffror. Genom tolkningen söker forskaren kunskap om en helhet 
från de enskilda delar som observerats. Den slutsats som dras från de observationer 
som gjorts avser att gälla för hela det observerade fallet. (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 2001) 
 
Kvalitativa fallstudier genomförs i syfte att belysa eller besvara en 
forskningsfråga/problemställning. Fallstudien måste avgränsas till de aspekter som 
är av relevans med utgångspunkt från undersökningens syfte, teoretiska 
utgångspunkter mm. (Lundahl och Skärvad, 1999) Uppsatsens syfte är att beskriva 
hur kvinnor och män som ledare framställs i Rederiet, samt jämföra och analysera 
framställningarna dels med populära föreställningar och dels med 
forskningsresultat om ledarskap. En fallstudieliknande ansats ansågs därmed vara 
lämplig då det innebär en djupgående analys koncentrerad till ett fåtal objekt. I vår 
uppsats avsåg vi att endast observera den grupp av karaktärer som representerades 
av både kvinnor och män, och som är en profession, nämligen kaptenerna på Freja. 
Urvalsgruppen bestod av tre män och tre kvinnor, och vi studerade framställningen 
av de utvalda karaktärernas ledarskap och beskrev dessa i empirin. I den teoretiska 
referensramen har vi presenterat vilka skillnader i ledarskap som vetenskaplig 
litteratur, tidigare forskning inom området samt populär litteratur redogör för.  
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Lundahl och Skärvad (1999) menar att resultaten från en fallstudie kan 
generaliseras till att skapa teorier, se mönster samt att utnyttja tidigare teorier som 
en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan jämföras. 
Fallbeskrivningen är sällan ett slutresultat, utan är utgångspunkten för tolkningen. 
En deskriptiv sammanställning är nödvändig för att de som ska läsa uppsatsen ska 
veta vad tolkning, resultat och slutsatser baseras på. Analysen syftar till att 
organisera och bearbeta materialet i fallbeskrivningen så att denna blir hanterlig 
och tolkningsbar. Tyngdpunkten ligger på att belysa och förstå. (Lundahl och 
Skärvad, 1999)  
 

2.3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Observationerna av videoupptagningarna på Rederiet skedde vid fyra tillfällen 
under en tidslängd av totalt 25 timmar. Platsen för observationen var ett videorum 
på Linköpings Universitets bibliotek. Detta var en restriktion från Statens ljud- och 
bildarkiv. Urvalet av avsnitt var begränsat då vi var tvungna att beställa dessa från 
Statens ljud- och bildarkiv, och de avsnitt vi fick tillgång till var de enda som var 
tillgängliga. Av de totala 318 avsnitt som visats på tv under åren fick vi tillgång till 
39 stycken, som var utspridda över tidsperioden. Det medförde att vi fick utgå från 
avsnitten när vi valde vilka karaktärer vi skulle använda.  Tillvägagångssättet vi 
bestämde oss för var att titta på tre avsnitt där respektive karaktär var kapten. 
Ibland fick vi spola tillbaka vissa scener för att klart uppfånga vad som sagts och 
menats. Vi tyckte det var av relevans för beskrivningen att observera relationen 
mellan kaptenen och dess medarbetare, d v s mellan ledaren och de ledda. Vi valde 
därför scener där kaptenen var i samspel med sina underställda.  För att få struktur 
på observationerna satte vi upp tre huvudrubriker för vad vi skulle observera. 
Dessa var:   
 

•  Kaptenernas bakgrund 
•  Kaptenernas personlighet 
•  Utvalda scener där kaptenerna ingår. 

 
Vår avsikt var att med hjälp av huvudrubrikerna uttolka framställningar av 
karaktäristiska ledaregenskaper som skulle utgöra underlag för analysen. Med de 
förkunskaper vi hade om Rederiet valde vi kaptenerna, eftersom det var en 
ledarposition som representerades av både kvinnor och män. Av det totala antalet 
kaptener, sjutton stycken, var fem stycken kvinnor. Efter det att vi bestämt oss för 
kaptenerna, tog vi beslutet att bland dem välja lika många män som kvinnor. 
Urvalet av tillgängliga avsnitt var som tidigare nämnts begränsat, men vi försökte 
sprida de valda karaktärerna under seriens gång, d v s vi valde karaktärer från olika 
tidsperioder i serien. På grund av samma anledning som ovan valde vi att 
observera tre avsnitt med varje kapten. Detta utmynnade i följande urval: 
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Figur 3: Studerade avsnitt av utvalda karaktärer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen figur 
 
I efterhand, när vi hade studerat avsnitten färdigt, insåg vi att Georg Lager inte var 
något bra val då han ständigt var onykter. Hans egenskaper som kapten och ledare 
kom då inte fram, utan det som avspeglades var hans alkoholmissbruk. Trots det 
har vi valt att ha kvar honom i empirin, då detta faktiskt är något som förekommer 
bland ledare. Vi har istället analyserat hur den övriga personalen agerade för att 
stödja och hjälpa, samt vilka som tog över i hans ställe. Även valet av kapten 
Torsten Jansson kan verka besynnerligt, då han led av demens och detta påverkade 
hans ledaregenskaper. Vi resonerade på samma sätt här, att demens faktiskt 
förekommer i verkligheten. Kontentan av denna diskussion blir således att Rolf 
Dahlén har blivit den som främst fått representera männen. I analysen har vi fört en 
diskussion om samtliga kaptener, men på grund av de personliga problem som är 
framträdande och som fått betydelse för ledarskapet hos Georg och Torsten är de 
inga bra exempel på ledare. För att fördelningen mellan kvinnor och män 
fortfarande skulle vara jämn, har vi valt att låta dessa karaktärer vara kvar.  
 

2.3.3 Populär - vetenskaplig litteratur 
 
Vi har valt att skilja mellan den litteratur som vi anser vara medveten om kön och 
genus och sådan som är omedveten. Vi har även grupperat litteraturen efter 
vetenskaplighet. De författare som vi har placerat inom denna kategori är sådana 
som är etablerade inom ledarskapslitteratur, och som förekommer i de flesta av de 
böcker vi studerat i arbetet med uppsatsen. Inom den genusmedvetna litteraturen 
finns två grupperingar, en som vi anser vara vetenskaplig och en annan som kan 
anses vara populär. Anledningen till att vi skilde på dessa var att den populära 
litteraturen ofta är skriven av författare eller konsulter som har en bestämd 
uppfattning om hur det är i organisationer. Den författare som vi har haft svårast att 
placera in i någon av grupperna, och som vi även diskuterat om vi ska ta bort från 
referensramen, är Hofstede (1980). Vi menar att han är en etablerad 
organisationsteoretiker som skrivit litteratur inom ledarskap, och därför borde han 
finnas kvar. Samtidigt är det inte någon av de övriga författarna som refererar till 
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honom i sin litteratur. Till sist valde vi ändå att ha Hofstede kvar i referensramen, 
avsides under rubriken genusmedveten vetenskaplig litteratur. Motiveringen till 
detta är att vi ville få ett annorlunda perspektiv på ledarskap, vilket vi tycker att 
Hofstede bidrar till med sina kulturella dimensioner samt att den sista av hans 
dimensioner maskulinitet/femininitet faktiskt behandlar begrepp som vi anser höra 
till genus. Vi menar även att vår analys av framställningarna i Rederiet stärks av 
Hofstedes teorier. 
 
Figur 4: Litteraturgruppering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen figur 
 
De författare vi valt till uppsatsen har olika bakgrund beroende på vilken av de tre 
grupperna vi har placerat in dem i. Till den vetenskapliga genusomedvetna 
gruppen har vi valt litteratur från Gary Yukl, Henry Mintzberg samt Laurie 
Mullins. Yukl och Mintzberg är välkända författare vars alster används på 
universitet och högskolor över hela världen. Vi har valt dessa för att deras bidrag 
till ledarskapslitteraturen är viktiga samt att de är refererade i många böcker som 
beskriver ledarskap. Båda dessa är professorer inom ledarskap och 
organisationsbeteende. Laurie Mullins bok använde vi som huvudlitteratur i den 
grundläggande kursen i organisationsteori på Linköpings universitet, och vi ansåg 
därför att den var relevant för uppsatsen. Laurie Mullins är huvudföredragare på 
University of Portsmouth, och även hans huvudinriktning är ledarskap och 
organisationsbeteende. De nämnda författarna är som synes män och det speglar 
bilden av hur det har sett ut på området fram till 1970-talet, då den gängse 
beskrivningen på en ledare var manlig.  
 
Inom den populära genusmedvetna litteraturen har vi använt oss av Sally Helgesen 
och Lena Börjesson. Helgesen valde vi eftersom hon anses vara en guru inom den 
kvinnliga ledarskapslitteraturen. Hon är en amerikansk journalist som undersökt 
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om det finns ett specifikt kvinnligt sätt att leda, vars böcker är sålda över hela 
världen. Vi ville även ha en svensk motsvarighet till Helgesen och valde då 
Börjesson som är organisationskonsult med många års erfarenhet från 
ledningsutveckling och organisationsarbete inom offentlig förvaltning och industri. 
Hon har skrivit ett trettiotal böcker om ledarskap och är intressant att ha med då 
konsulter har en tendens att veta vad som är ”bäst”. Vi har den förståelsen att 
traditionell ledarskapslitteratur har satt en manlig norm för ledarskap, och anser 
därmed att den genusomedvetna litteraturen blir en kontrast till den populära. Till 
den populära litteraturen skulle även tv-serien Rederiet kunna härledas. I denna 
uppsats har användningsområdet inte varit teoretiskt i det avseendet, utan Rederiet 
som tv-serie har här fungerat som fall i empirin. Både den genusomedvetna och 
den populära litteraturen har ett individperspektiv på ledare och ledarskap. 
 
I nästa grupp, den vetenskapliga genusmedvetna litteraturen ser fördelningen 
mellan kvinnor och män annorlunda ut. Där har vi främst använt oss av teorier från 
Mats Alvesson, Yvonne Due Billing, Anna Wahl, Pia Höök, Charlotte Holgersson, 
Rosabeth Moss Kanter, David Collinson, Jeff Hearn, Elisabeth Sundin, Elin 
Kvande och Bente Rasmussen. När vi genomförde en övergripande litteraturstudie 
inom den genusmedvetna litteraturen såg vi vilka författare som frekvent förekom 
och valde sedan ut de som var med i flest böcker. Alla har med sin forskning och 
sina böcker bidragit till ledarskapsdiskussionen.  Mats Alvesson är professor i 
företagsekonomi vid Lunds universitet, främst inom organisationsteori. Yvonne 
Due Billing är lektor i sociologi vid Köpenhamns universitet. Anna Wahl är 
ekonomie doktor och forskare, Charlotte Holgersson och Pia Höök är doktorander, 
alla vid Ekonomiska Forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm. 
Rosabeth Moss Kanter är professor vid Harvard Business School. Hon var en av de 
första att ta upp strukturens betydelse för att förklara kvinnors möjligheter i 
organisationer. David Collinson och Jeff Hearn skriver i sin artikel ”Men as 
managers, managers as men” om det sociala könets betydelse vid ledarskap. 
Collinson och Hearn är verksamma vid universitet i Storbritannien. Elin Kvande 
och Bente Rasmussen har gjort en studie av kvinnliga civilingenjörers 
utvecklingsmöjligheter för att få insikt i de processer som skapar, upprätthåller och 
förändrar könssegregeringen i organisationer. Mycket av tidigare forskning är 
gjord i USA, och därför finner vi det intressant med en skandinavisk bok då de 
båda är från Norge. Boken har ännu ett intresse för vår uppsats då den behandlar 
kvinnor som profession, eftersom även våra kaptener i Rederiet är en profession. 
Elisabeth Sundin är professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet med 
inriktning på kön och genus. Vi har valt att använda hennes artikel Genus i 
organisationer som utgångspunkt för diskussionen om kön och genus. Elisabeth 
har även hjälpt oss vid vårt urval av litteraturen då vi ansåg att hennes erfarenhet 
var till stor hjälp. Detta innebär även att hon till viss del påverkat uppsatsens 
teoretiska innehåll. Vi har dock gjort de slutgiltiga valen av teorier. 
 



Ledarskap ur ett genusperspektiv – framställningar i teori och fiktion 

22

Geert Hofstede skriver om ledarskap inom kulturella kontexter. Vi har använt oss 
av hans artikel ”Motivation, Leadership and Organization” från 1980. Enligt vår 
diskussion ovan har Hofstede varit föremål för en mängd diskussioner huruvida vi 
ska ha kvar honom eller inte. På grund av hans ställning som etablerad 
organisationsteoretiker väljer vi att placera honom avsides men i gruppen 
genusmedveten vetenskaplig litteratur.  
 
Den litteratur som vi valde som underlag till uppsatsen har vi dels fått från tidigare 
kurser, dels från de litteratursökningar som vi gjort i bibliotekets olika databaser 
Horizon och Libris. Artiklar som vi har använt oss av har vi även dessa funnit 
genom bibliotekets databaser. Vi använde oss av sökord som ledarskap, kvinnligt, 
manligt, genus, kön, kvinnliga ledare, manliga ledare etc. 
  
Litteraturen är både nordisk, amerikansk och brittisk men vår intention har varit att 
till största delen använda oss av svenska författare för att begränsa eventuella 
kulturella skillnader. Vi har valt att använda oss av både vetenskaplig litteratur och 
litteratur skriven av konsulter då vi ville få olika perspektiv på manligt och 
kvinnligt ledarskap.  
 

2.4 Metod- och källkritik  
 

När sekundärdata utnyttjas är det givetvis viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. 
Källorna kan indelas i förstahands- och andrahandskällor. En förstahandskälla 
bygger inte på någon tidigare källa, vilket en andrahandskälla gör. Källorna bör 
granskas kritiskt, och sanningshalten bedömas. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
Informationsinsamlingen resulterade i ett stort urval av litteratur. 
Bearbetningsprocessen har till stor del bestått av kritisk granskning av litteraturen, 
vilket i vissa fall resulterat i bortrensning av material. Syftet med detta var att få ett 
så avgränsat och för syftet relevant material som möjligt att arbeta med. I vår 
studie ansåg vi att vi speciellt borde vara uppmärksamma på den litteratur som den 
teoretiska referensramen grundar sig på. De författare vi har använt har olika 
bakgrund och perspektiv på ledarskap, vilket avspeglas i litteraturen. Forskningen 
som den vetenskapliga genusomedvetna litteraturen grundar sig på är till stor del 
utförd för 20-30 år sedan, vilket medför att samhället har förändrats sedan dess. 
Dessutom är författarna amerikanska och brittiska, vilket medför kulturskillnader 
som kan ha inverkan på ledarskapet. Detta menar vi enligt den kritiska teorin ger 
ett perspektiv på ledarskap, i kontrast till övrig litteratur vars forskning är utförd 
under 90-talet. Med dessa olika perspektiv ges möjlighet till separata och 
ytterligare tolkningar. Likaså kan det empiriska materialet utnyttjas bättre när 
referensramen inte blir av någon allmän karaktär, i enlighet med multipla 
tolkningar som metod. Det var dessa olika perspektiv vi ville åskådliggöra med vår 
uppsats. 
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Den litteratur som är skriven av konsulter, journalister etc., s k populär litteratur, är 
intressant för denna uppsats då den är normbildande inom ledarskap. Dessa 
författare har ofta erfarenheter från ett litet antal företag men drar trots detta 
generella slutsatser och beskriver exakt hur t ex olika processer ska genomföras. 
Uppdelningen av den valda litteraturen enligt vetenskaplig litteratur, populär 
litteratur samt inom genusmedveten och –omedveten, ansåg vi öka vår egen 
medvetenhet. Anledningen till att vi inte valt att behandla populär genusomedveten 
litteratur är att denna inte ansågs vara relevant för uppsatsens syfte. Vi anser att vi 
har behandlat den valda litteraturen på ett kritiskt sätt för att undvika överdrifter. 
Den metod vi valt för uppsatsen kan givetvis kritiseras. Tidigare erfarenheter och 
även vår utbildning har påverkat hur vi bestämt litteratur till referensramen. På 
motsvarande sätt har vår tidigare förförståelse influerat hur vi tolkat data. 
 

2.5 Studiens trovärdighet 
 
Ansatsen för denna uppsats är kvalitativ. Kvalitativ forskning kan inte undersökas 
med hjälp av tester för att avgöra validitet, reliabilitet, objektivitet och 
generalisering. Vi använder därför en alternativ begreppsapparat av Hamberg i 
Abrahamsson (2000) för att föra en diskussion om detta.  
 

•  Credibility (Trovärdighet) 
•  Dependability (Beroende) 
•  Transferability (Överförbarhet) 
•  Confirmability  (Bekräftelsebarhet) 

 
Abrahamsson (2000) menar att de resultat som forskaren kommer fram till ska vara 
trovärdiga och tänkbara. Trovärdighet kan sägas motsvara den kvantitativa 
forskningens validitet, som avser att ”mäta det som behöver mätas” (Bell, 1995) 
De metoder som används för att samla information har stor betydelse för studiens 
trovärdighet. Trovärdigheten bygger även på att det finns en stringens mellan 
uppsatsens olika delar. (Abrahamsson, 2000)  
 
Vi har valt litteratur av olika författare som är vetenskapliga och även populära för 
att få en trovärdig studie. De populära källorna har vi använt för att få en bild av 
hur manligt och kvinnligt ledarskap kan framställas som når ut till en mängd 
läsare. Till denna grupp skulle även vårt studerade fall, tv-serien Rederiet placeras 
in, som i genomsnitt 20 % av Sveriges befolkning tittade på. Den vetenskapliga 
litteraturen motsvarar en mer forskningsinriktad och teoretiskt förankrad 
framställning av ledarskap som i hög grad är empiriskt förankrad.  
 
Beroende innebär att forskaren måste observera nya kunskaper som kan dyka upp 
under projektets gång. I kvantitativ forskning motsvaras detta av reliabilitet, d v s 
att undersökningen ska kunna utföras av en annan forskare vid ett annat tillfälle, 
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men fortfarande ge samma resultat. I den kvalitativa forskningen är det snarare så 
att en studie inte kan utföras två gånger med samma resultat. Det går inte att veta 
vad som ska hända innan studien har genomförts och vilken av den information 
som samlats in från början som kommer att bli användbar. (Abrahamsson, 2000) 
Det innebär att det under studiens gång har gått att upptäcka sådant som inte 
passade in eller som skulle läggas till.  
 
I denna uppsats hade vi från början avsett att ha fyra grupperingar i vår 
referensram, genusomedveten vetenskaplig, genusomedveten populär, 
genusmedveten vetenskaplig samt genusmedveten populär. Vi fick reducera till tre 
grupper då vi insåg att den fjärde (genusomedveten populär) inte skulle ha någon 
relevans för resultatet. I takt med att uppsatsens arbete fortskred ökade även 
kunskaperna inom området, och preferenserna för hur vi ville att uppsatsen skulle 
se ut ändrades. Vi har t ex fört upprepade diskussioner kring teorierna av Hofstede 
(1980). Vi har även insett att av de studerade karaktärerna är det vissa som inte 
visade sig vara så lämpliga som exempel på ledare på grund av olika besvär.  
 
Begreppet överförbarhet har vissa motsvarigheter i den kvantitativa metodens 
generaliserbarhet. Resultat från kvalitativa studier kan inte generaliseras statistiskt 
eller empiriskt, det handlar mer sannolikt om analytisk eller teoretisk 
generalisering. Det kan i en kvalitativ studie betyda att de karaktärer, och 
företeelser i den empiri som studerats måste förklaras tydligt för att öppna 
möjligheten att kunna använda dem i en annan studie. (Abrahamsson, 2000)  
 
I vår uppsats genomförde vi en kvalitativ studie. De teorier vi använde kan anses 
vara generaliserande för denna typ av studie, medan det empiriska resultatet är 
svårt att generalisera utan en grundlig beskrivning av hur vi gått tillväga i vår 
undersökning och hur vi gjort vissa val etc. Vi har utifrån detta försökt att förklara 
de olika karaktärerna i empirin så noggrant som möjligt och försökt återge det som 
vi ansåg vara av vikt för att få fram deras ledaregenskaper. Därför har vi lagt stor 
vikt vid detta i metoden. 
 
Bekräftelsebarhet kan sägas motsvara den kvantitativa forskningens objektivitet. 
Det betyder att det finns ett visst krav på neutralitet, att författarens egna 
förutfattade meningar inte speglas i uppsatsen, utan att de framställningar som görs 
är så objektiva som möjligt. Ett sätt att säkerställa detta är att låta andra forskare 
läsa och bedöma uppsatsen. (Abrahamsson, 2000)  
 
Vi har undvikit att visa på vår egen förståelse angående ledarskap ur ett 
genusperspektiv genom att låta våra frågeställningar och urvalet av teorier i 
referensramen vara så generella som möjligt. Referensramens utformning bidrar 
till perspektiv som delvis är direkta motsättningar till varandra. Likaså har vi 
använt direkta citat i empirin för att styrka våra egna tolkningar. 
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Vi har även valt att låta familjemedlemmar, vissa med en akademisk utbildning 
och andra utan, läsa uppsatsen för att bedöma bekräftelsebarheten. De har vissa 
egna erfarenheter av tv-serien, samt av att läsa akademiska uppsatser.  
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3. Referensram 
 
 

I detta kapitel presenteras litteratur inom det valda problemområdet. Denna 
kommer att bestå av ett antal olika synsätt på ledarskap och kvinnors och mäns 
ledarskap. Först kommer vi att ha en kortfattad framställning av begreppen kön 
och genus för att klargöra dessa, samt för att påvisa vårt ställningstagande. Efter 
detta kommer de utvalda teorierna att beskrivas enligt de olika perspektiv som vi 
valt att gruppera dem i. 
 
 
Under studiens gång har vi upptäckt att det i de grupperingar vi gjort finns olika 
perspektiv på ledarskap. Den genusomedvetna vetenskapliga samt den 
genusmedvetna populära litteraturen utgår ifrån ett individperspektiv. Dessa 
författare anser att ledarens egenskaper är avgörande för hur ledarskapet utformas. 
Till skillnad från dessa har den genusmedvetna vetenskapliga litteraturen ett 
strukturperspektiv. Detta innebär att forskare inom denna tradition menar att det är 
strukturen, hur organisationen ser ut, som avgör hur ledarskapet utformas. De båda 
perspektiven och de teorier som dessa innefattar ger läsaren en bredare 
tolkningsram för hur ledare framställs, vilket bidrar till de multipla tolkningar vi 
avser att illustrera i analysen. För att göra referensramen lättöverskådlig har vi valt 
att lägga ett individperspektiv med den genusomedvetna vetenskapliga gruppen 
först för att få en inblick i hur ledarskapet beskrevs innan det på allvar började talas 
om kön och genus.  
 
Efter denna inledande del av referensramen följer ett avsnitt som består av 
genusmedveten litteraturen. För att följa den röda tråden börjar vi referensramen 
med en populär framställning av ledarskapsteorier som även dessa har ett 
individperspektiv. Referensramen avslutas med ett strukturperspektiv som 
återfinns i den genusmedvetna vetenskapliga litteraturen.  
 
Den sista delen består av de teorier som Hofstede kom fram till i sin studie 1980. 
Dessa har vi valt att lägga i ett eget avsnitt då vi anser att Hofstede är medveten om 
könets betydelse i ledarskapet, men omedveten om genus. Teorierna har betydelse 
för studier inom ledarskap, och främst den sista dimensionen maskulinitet - 
femininitet ger en inblick i könets betydelse i organisationer.  



Ledarskap ur ett genusperspektiv – framställningar i teori och fiktion 

27

Figur 5: Litteratur referensram 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Källa: Egen figur 

 
3.1 Kön eller genus?  

 
Uppsatsen behandlar organisationer och framförallt ledarskap i ett perspektiv som 
medför att individers kön har betydelse. Tolkningar gjorda av dem som har en teori 
om kön skiljer sig från dem som saknar en teori om könsordning. (Wahl, 1997) 
Vid ett genusperspektiv på ledarskap är det viktigt att definiera begreppen kön och 
genus. Kön är dels ett biologiskt fenomen, d v s det finns två kön, kvinnor och 
män. Den mest uppenbara skillnaden mellan kvinnor och män är, som tidigare 
nämnts, att det inte finns någon möjlighet för en man att bli mamma och för en 
kvinna att bli pappa. Förutom fortplantningsområdet är det svårt att hitta fastställda 
skillnader mellan män och kvinnor. De mänskliga biologiska karaktärsdragen 
återges och tolkas dock ofta som beständiga och varaktiga. (Sundin, 1998)  
 
Genus kan definieras som föreställningar och åsikter om kön och vad som är 
kvinnligt och manligt, d v s som en social konstruktion. Abrahamsson (2000) 
betraktar kön, kvinnlighet och manlighet som skapade begrepp och som 
föränderliga konstruktioner. Hon refererar till Simone de Beauvoir som skrev 
”Man föds inte till kvinna, man blir det” i dennes bok ”Det andra könet” från 
1949. Könet blir då inte biologiskt utan är ett resultat av något som ständigt pågår 
och förändras, och som konstrueras i samspelet mellan individ, organisation och 
samhälle. (Abrahamsson, 2000) Även Nyberg och Sundin (1997) menar att 
könsordningen i samhället avspeglas i organisationer. Bilden av manlig 
överordning och kvinnlig underordning är framträdande i såväl samhället som i 
organisationer. Samhället och organisationer betraktas som platser för 
konstruktioner av manligt och kvinnligt. En del av dessa platser förändras och 
andra är mer bestående. 
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För många människor likställs begreppen kön och genus, och även då ordet genus 
slås upp i en ordbok står det att dess betydelse är kön. Enligt Nationalencyklopedin 
(2000) infördes genus som begrepp i början av 1980-talet, då det ersatte begreppet 
könsroll. Enligt Wahl et al (2000) var motivet till detta att få en tydligare skillnad 
mellan biologiskt och socialt kön, liksom i uppdelningen av män/kvinnor och 
manligt/kvinnligt. Det var en markering att genus innebar ett mer analytiskt 
begrepp. Sundin (1998) menar att genus kännetecknas av det sociala beteendet, 
med fokus på vad som är kvinnligt respektive manligt. Vad som är kvinnligt och 
manligt skiljer sig åt i olika kulturer, religioner, kontexter samt över olika 
tidsperioder. Enligt Wahl et al (2001) finns det tillfällen då kvinnor tar över 
”manliga beteenden” och vice versa. Detta kan kopplas till organisationer och på så 
sätt går det att se att vissa roller är könsmärkta, det vill säga att de är förknippade 
med det ena eller det andra könet. Vad som  är manligt och kvinnligt är enligt 
genusbegreppet alltså socialt bestämt. 
 
Vi har anlagt ett genusperspektiv på ledarskap, då vi avsåg att undersöka hur 
kvinnliga och manliga ledare framställs i olika typer av litteratur samt i fiktionen. 
Därmed blev genus en viktig utgångspunkt för studien. Uppsatsen handlar om hur 
kvinnliga och manliga ledare framställs, och därmed huruvida genus och kön har 
någon betydelse för ledarskapet. I vår uppsats har vi valt att övergripande använda 
begreppet genus istället för kön, då vårt främsta syfte var att studera 
framställningen av män och kvinnor som ledare med utgångspunkten att manligt 
och kvinnligt är ett socialt fenomen. På samma sätt som vi ser verkligheten som en 
social konstruktion, är även könet konstruerat av omgivningen. Enligt 
socialkonstruktivismen finns det inget renodlat kön. Vi är av den åsikten att 
manligt och kvinnligt konstrueras av den kontext som fenomenet studeras inom. Vi 
vill även betona att vi menar att det som betecknas som manligt inte bara stämmer 
in på män, och det som betecknas som kvinnligt inte bara stämmer in på kvinnor. 
Kvinnligt ledarskap kan utövas av män och vice versa. Vår studie av manliga och 
kvinnliga ledare är en studie av genus, och vi kommer huvudsakligen att använda 
oss av detta begrepp i uppsatsen. I sammanhanget finner vi det även av vikt att 
reda ut begreppet man, kvinna, manligt, kvinnligt, feminint och maskulint. 
Begreppen man och kvinna anser vi vara biologiskt bestämda. De resterande 
begreppen manligt, kvinnligt, feminint och maskulint är sådana som vi härrör till 
det som ovan beskrivs som genus. Definitionen av dessa begrepp stämmer överens 
med den verklighetssyn vi har, d v s att det är något som kan förändras beroende på 
vem som bekriver det och när det beskrivs. I vissa fall när det tydligt är könet som 
spelar in har vi använt oss av andra uttryck än manligt och kvinnligt, som är mer 
anpassade till den specifika situationen. 
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3.2 Genusomedveten litteratur 
 
Under denna rubrik har vi valt att beskriva vetenskaplig litteratur som har ett 
genusmedvetet perspektiv på ledarskap och organisationer. Med detta menas att 
könet inte får någon betydelse för det studerade fenomenet, i detta fall för 
ledarskapet och dess utövare. I denna typ av litteratur diskuteras inte om män och 
kvinnor, utan ledaren framställs som en individ utan kön. Eftersom dominansen 
bland ledare till och med 1960-talet var manlig, d v s mestadels män var ledare, 
blev även normen för ledarskap manlig, och inte förrän på 70-talet ifrågasattes 
denna maktassymmetri. (Wahl, 1997)  

 
3.2.1 Vetenskaplig genusomedveten litteratur 

 
Detta avsnitt behandlar den litteratur som är traditionellt använd i 
ledarskapsutbildning och som vi valt att klassificera som vetenskaplig 
genusomedveten. Vetenskapligheten motiverar vi med att det är etablerade 
forskare som gjort omfattande undersökningar inom området. 
 
När vi i fortsättningen talar om ledarskap avser vi personer som fått en 
chefsposition befordrad inom ett företag eller en organisation. Dessa personer är 
inte nödvändigtvis ledare trots att de utövar någon form av ledarskap. Trots detta 
väljer vi att använda begreppet ledarskap istället för chefskap då ledarskap i 
litteraturen är det mest vedertagna begreppet. Därmed ser vi det även logiskt att 
använda begreppet ledare istället för chef trots at de utvalda karaktärerna är tydligt 
uttalade chefer.  
 
Relationen mellan begreppen chef och ledare kan variera, ibland ses de som två 
synonymer. Det finns dock en skillnad mellan de två, och det är att ingenting säger 
att en ledare är en chef och inte heller att en chef är en ledare. Chefskap kan 
identifieras med att få andra att göra saker i syfte att uppnå fastställda 
organisatoriska mål. Chefskap anses vara att ha en relation till människor som 
arbetar inom en strukturerad organisation med föreskrivna roller. För människor 
utanför organisationen behöver chefen inte vara en ledare. (Mullins, 1999) 
 
Begreppet ledarskap innefattar ömsesidiga personliga relationer i ett större 
sammanhang. Det förknippas ofta med efterföljarnas beteende som i många fall 
speglas av entusiasm. Ledarskap behöver inte nödvändigtvis utspelas inom 
organisationen. Det finns många som agerar som ledare utan att deras roll är 
etablerad eller definierad. Belbin föreslår t ex att: 
 
”det finns en klar antydan att ledarskap inte är en del av ett jobb, utan en kvalitet 
som kan användas till ett jobb… Det arbete ledarskapet omfattar i sitt 
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sammanhang är inte ett uppdrag utan det kommer spontant” (Belbin i Mullins, 
1999 sid. 254) 
 
Skillnaderna mellan chefskap och ledarskap kan även illustreras genom 7S-
modellen. Watson i Mullins (1999) menar att chefer tenderar att lita på de hårda 
S:en: 
 

•  Strategy 
•  Structure 
•  Systems 

 
Ledare använder sig hellre av de mjuka S:en: 
 

•  Style 
•  Staff 
•  Skills 
•  Shared goals 

 
Enligt Mullins (1999) finns det ingen form av ledarskap/chefskap som är bättre än 
någon annan. Han påpekar att ett människoorienterat synsätt leder till 
arbetssatisfiering och bättre arbetsutförande. Det är dock inte alltid fallet att 
demokratiska lösningar är det rätta. Det finns tillfällen då en auktoritär ledarstil är 
bättre. När en situation är ogynnsam är det mest effektivt med en auktoritär, 
uppgiftsorienterad ledarskaps-/chefskapsstil. (Mullins, 1999) Under studiens gång 
har vi sett att det finns många former av chefskap/ledarskap. 
 
Mintzberg i Mullins (1999) föreslår sex grundläggande ändamål med att ha en 
ledare, eller anledningar till att organisationer behöver ledare: 
 

•  För att försäkra att organisationen tjänar sitt grundläggande syfte – 
produktivitet i framställning av varor och tjänster. 

•  För att designa och behålla handlandets stabilitet i organisationen. 
•  Att bestämma över strategiformulering och anpassa organisationen på ett 

kontrollerat sätt till förändringar i dess omvärld. 
•  Att försäkra sig om att organisationen i slutändan tjänar de personer som 

kontrollerar den. 
•  Att tjäna som den centrala nyckellänken mellan organisationen och dess 

omvärld. 
•  För att agera som en formell auktoritet för organisationens styrning. 
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Effektivt ledarskap 
 
Yukl (1994) saknade forskning i hur specifika ledarskapsbeteenden var relevanta 
för ledare i specifika situationer. I en studie som han genomförde inkluderades 
därför mått på samvarierande variabler som åstadkom den effekt som 
ledarskapsbeteendet har på gruppens eller en organisationens prestation. Han ansåg 
även att de flesta tidigare studier fokuserade på individuellt beteende snarare än på 
hur effektiva ledare använder sig av specifika beteendemönster för att 
genomföra/fullborda sina dagordningar. Vissa beteenden samspelar på olika 
komplexa sätt och Yukl menade att ledarskapets effektivitet inte kunde förstås om 
inte dessa samspelanden studerades. Han skapade då nedanstående kategorier för 
att visa ett effektivt ledarskapsbeteende. Kategorierna är generella nog för att 
appliceras på olika sorts ledare, men samtidigt specifika nog att relatera till de 
unika situationskrav och förpliktelser som den individuella ledaren har. 
Kategorierna bör användas för att beskriva beteende mot såväl jämlikar som 
underställda. Vissa kategorier är applicerbara mestadels på underställda 
(delegerande, utvecklande, berömmande). (Yukl, 1994) 
 
Tabell 2: Yukls effektiva ledare 
 
Stödjande  

D 
Agerar vänligt och hänsynsfullt, är tålmodig och hjälpsam, visar 
sympati och stöd när någon är upprörd eller ängslig, lyssnar till 
klagomål och problem. 

Rådgivande  
B 

Kontaktar människor innan en förändring som påverkar dem 
genomförs, uppmuntrar förslag till förbättringar, inbjuder till 
medverkande i beslutstagande, integrerar andras förslag och 
idéer i beslutsfattandet. 

Delegerande  
B 

Tillåter underordnade att ha ett betydande ansvar och 
handlingsfrihet vid aktiviteter, problemhantering samt låter dem 
ta viktiga beslut. 

Erkännande  
C 

Ger beröm och erkännande för effektiv prestation och speciella 
bidrag; uttrycker uppskattning för någons bidrag och speciella 
ansträngningar. 

Belönande  
C 

Förutsätter eller rekommenderar materiella belöningar som t ex 
en löneökning eller befordran för effektiv prestation och visad 
kompetens. 

Motiverande  
C 

Använder påverkande tekniker som vädjar till känslor eller logik 
för att skapa entusiasm för arbetet, identifiering med uppgiftens 
mål, sätter ett exempel för lämpligt uppförande. 

Team - 
bildande 

 
D 

Förenklar den konstruktiva konfliktlösningen, uppmuntrar 
samarbete, team - arbete och identifiering med arbetsenheten. 
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Utvecklande D Förutsätter coachning och hjälpsamma karriärsråd, medverkar 
till personers professionella utveckling och avancemang i 
karriären. 

Klargörande  
A 

Tilldelar uppgifter, ger riktlinjer om hur ett arbete ska utföras, 
kommunicerar en tydlig förståelse av arbetets ansvarsområden, 
uppgiftsmål, deadlines och prestationsförväntning. 

Planerande 
och 
organiser-
ande 

 
B 

Sätter upp långsiktiga mål, fördelar resurser enligt 
prioritetsordning, bestämmer hur det går att utföra en uppgift 
effektivt m h a personal och resurser för att förbättra 
koordination, produktivitet och effektivitet av en 
organisationsenhet.  

Problemlös-
ande 

 
B 

Identifierar arbetsrelaterade problem, analyserar problem på ett 
tidsmässigt, men systematiskt sätt för att identifiera fall och hitta 
lösningar. 

Informerande  
A 

Sprider relevant information angående beslut, planer och 
aktiviteter till människor som behöver den för att kunna utföra 
sitt arbete. 

Kontroller-
ande 

 
A 

Samlar information om arbetsaktiviteter och externa tillstånd 
som påverkar arbetet, följer upp fortskridandet och kvalitén på 
arbetet, utvärdera individernas prestationer, analyserar trender 
och prognosticerar externa händelser. 

Kontakt-
skapande 

 
D 

Utvecklar informella kontakter med de människor som är 
informationskällor, behåller kontakterna genom möten, besök, 
telefonsamtal etc. 

 
Källa: egen tolkning av Yukl (1994) 
 
De flesta ledarskapsaktiviteter kan enligt Yukl (1994) beskrivas enligt följande 
fyra grupper. De fjorton ovanstående beteendena kan relateras till dessa som 
indelas enligt följande:  
 

1) Skapa relationer 
2) Att ge och få information 
3) Fatta beslut 
4) Påverka människor 

 
Dessa processer är sammanvävda mellan ledarnas aktiviteter och varje specifik 
kategori kan involvera två eller flera processer. Dessa kan alltså även överlappa 
varandra. De fyra grupperna ger tillsammans en komplett bild av den effektiva 
ledaren. (Yukl, 1994) 
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Figur 6: Gruppering effektiva ledare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen tolkning av Yukl (1994) 
 
Om ledare tillfrågas vad de gör, kommer de sannolikt att säga att de planerar, 
organiserar, koordinerar och kontrollerar. Detta menade Mintzberg (1989) inte var 
riktigt, utan att vid jämförelser med vad de i själva verket gör stämmer 
beskrivningen inte in särskilt väl. Den ursprungliga förklaringen var ett resultat 
från den tiden när ledarskap definierades de allra första gångerna av bl. a Henri 
Fayol. (Mintzberg, 1989) Fayol var tillsammans med Frederick W Taylor en av 
föregångsmännen till de tidiga teorierna inom ledarskap och företagsledning som 
växte fram på 1920-talet i USA (Nationalencyklopedin, 2000). 
 
För att styrka sitt antagande utförde Mintzberg (1989) en studie, vars intention var 
att radera de föreställningar som levde kvar från Fayol, och visa vad ledarskapet i 
själva verket innebär. Han ville jämföra hur traditionell ledarskapslitteratur 
framställde ledare med hur det är i organisationer och genomförde därför en studie 
med ledare från olika länder, bl a USA, Canada Sverige och Storbritannien. 
Resultaten från studien visade på annorlunda bilder än Fayols klassiska syn på 
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ledarna, och ansågs vara revolutionerande, på det sättet att den betvivlade 
traditionen som tidigare hade accepterats. (Mintzberg, 1989) 
 
Tabell 3: Mintzberg – effektiva ledare 
 
 Traditionellt (Fayol) Fakta (Mintzberg) 
1. Ledaren har ett planerat 

och systematiskt 
arbetssätt.  

Ledare arbetar i ett oavbrutet tempo och deras 
aktiviteter karaktäriseras av korthet, variation 
och avbrott. De är starkt handlingsorienterade 
och ogillar planerade aktiviteter. 

2. Den ledande positionen 
innebär inga ordinarie 
uppgifter att utföra 
förutom att vara ledare. 

Förutom hanteringsundantag, involverar ledarens 
arbete att prestera ett antal ordinarie uppgifter 
som inkluderar ritualer och ceremonier, 
förhandlingar och processer med mjuk 
information som sammanbinder organisationen. 

3. Den högste chefen 
behöver samlad 
information, vilket ett 
formellt chefs-
informationssystem 
tillhandahåller bäst.  

Ledare favoriserar muntliga media såsom möten 
och telefonsamtal.  

4. Ledarskap är eller håller 
på att bli en vetenskap och 
en profession. 

Ledarens dagordning; att schemalägga tid, 
bearbeta information, ta beslut etc. förblir inom 
deras egna hjärnor. 

 
Källa: Egen tolkning av Mintzberg (1989)  
 
Enligt Mintzbergs resultat av studien var effektiva ledare överbelastade med 
åtaganden, och det var svårt för honom eller henne att delegera uppgifterna. De 
fakta som togs fram om ledarskap visade på ett enormt komplicerat och svårt 
arbete, vilket medförde övertid och även tvång att genomföra många uppgifter på 
ett ytligt sätt. (Mintzberg, 1989) 
 

3.3 Genusmedveten litteratur 
 
Inom den genusmedvetna forskningen om kvinnor och män som ledare finns det 
två motsättningar. Den ena menar att det inte förekommer någon skillnad, utan att 
jämförande forskning i allmänhet visar att kvinnors och mäns ledarstilar är lika. 
Detta läger karakteriseras av akademiska forskare. Den andra motsättningen säger 
däremot att det finns vissa avgörande skillnader. De menar att kvinnor som ledare 
utmärks av samarbete mellan ledare och deras underordnade, och de löser sina 
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problem grundat på intuition och empati. Detta läger består särskilt av populär 
litteratur, ofta skriven av journalister eller konsulter. (Alvesson och Billing, 1999)  

 
3.3.1 Populär genusmedveten litteratur 

 
Detta avsnitt behandlar den litteratur som vi har valt att klassificera som populär. 
De författare vi refererar till under denna rubrik är välkända konsulter som bidragit 
till diskussionen om att det finns skillnader mellan män och kvinnor som ledare. 
 
Skillnader mellan kvinnors och mäns ledarskap 
 
Helgesen (1991) ville utreda om det fanns skillnader mellan kvinnor och män som 
ledare, och började sin studie med att undersöka männens ledningsstil. För att ta 
reda på detta använde hon Mintzbergs undersökning från 1968, vilken ligger till 
underlag för boken Nature of Managerial Work. Helgesen använde sig av 
Mintzbergs genusomedvetna teorier för att karaktärisera män, och använde sedan 
hans text för att få en konkret metod och en jämförelsenorm med män. Själv 
genomförde hon dagboksstudier med fyra kvinnor, vilka var starkt medvetna om 
sin egen ledningsstil och hur viktigt deras kön var i ledarskapet. Helgesen beskrev 
karaktärerna med personlighet och historia för att få detaljer och nyanser. 
(Helgesen, 1991) 
 
Det fanns ett antal skillnader mellan de individer som Helgesen och Mintzberg 
studerade, och även de karaktärer som utgör grund för vår studie. Mintzbergs män 
var alla chefer för etablerade företag, Helgesens kvinnor representerades av två 
chefer och två entreprenörer, och våra män och kvinnor representeras av kaptener 
på ett och samma företag. Dessutom är Mintzbergs undersökning från 1968, och 
näringslivet har förändrats sedan dess. Boken som Mintzbergs studie resulterade i 
medförde en reaktion som ledde till att ledarstil och filosofi förändrades. Helgesen 
kom fram till att olikheterna mellan hennes egen undersökning och Mintzbergs låg 
i skillnaden mellan mäns och kvinnors syn på sig själva. (Helgesen, 1991) 
 
Helgesens (1991) resonemang kan sammanfattas enligt figur 7 nedan. Kvinnorna i 
studien ville framställa sig som om de befann sig i mitten av organisationen, 
medan männen snarare ville vara i toppen av en hierarki. De kvinnliga cheferna 
ansåg att cirkeln var omslutande, men tillät rörelse och flöde. Deras syn på att de 
själva fanns placerade i mitten av cirkeln hörde ihop med att de var 
sammanhörande med den övriga personalen i organisationen. Andra fördelar som 
sågs med detta var att då någon inom organisationen bytte position skedde detta 
rakt över och känslan av degradering försvann.  
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Figur 7: Kvinnors/mäns ledarskap 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Källa: Egen figur 
 
Liksom Helgesen menar Börjesson (1992) att det är utmärkande för kvinnor som 
ledare att de skapar delaktighet och teamkänsla, och tar till vara på de personella 
resurser som finns i organisationen. De delar med sig av idéer och har ett antal 
kontakter både inom och utanför företaget som de kan rådfråga. Ett manligt 
perspektiv på organisationer är att alla vet sin plats i hierarkin och ifrågasätter inte 
det hierarkiska tänkandet. Detta kan medföra att det kan finnas kompetens på andra 
nivåer i organisationen som inte utnyttjas. Börjesson menar vidare att en av de 
största svårigheterna för kvinnliga ledare är att manliga traditioner i organisationer 
hämmar både henne och andra kvinnor att få visa sin kompetens. Även brister på 
förebilder är en nackdel i den kvinnliga ledarens beteendeutveckling. (Börjesson, 
1992) 
 
Börjesson (1992) anser vidare att män har andra förutsättningar för att leda än 
kvinnor. Män har en fördel i utövandet av sitt ledarskap eftersom organisationer 
ofta präglas av förväntningar och tidigare traditioner som har satt normer för 
ledarskapet. Normen för en chef är manlig, och eftersom den manliga chefen har 
en annan förståelse för den miljön kan han arbeta utan att ifrågasätta. Han är från 
början en i gänget, medan kvinnor ofta står utanför den manliga världen. Kvinnor 
däremot saknar ofta förebilder i organisationer som kan hjälpa till att utveckla och 
stärka den egna ledarrollen. Författaren illustrerar skillnaden mellan män och 
kvinnor som ledare med, som hon själv anser, ett kanske inte helt rättvist exempel: 
 
Manlig ledare: ”låt-gå och försök uppfattas som en hygglig prick” 
 
Kvinnlig ledare: ”Jag är så ensam men gör så gott jag kan. Från min grupp får 
jag ofta stöd och uppmuntran, men sällan från kollegor och från högre chefer” 
(Börjesson, 1992 s. 15) 
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En man skiljer på arbete och privatliv och låter inte dessa två påverka varandra, 
medan en kvinna betraktar dessa som en helhet. Få män kan få andra i 
organisationen att växa genom att ha ett jämställt möte om organisationen och 
eventuella framtida förväntningar. Kvinnliga ledare betonar att vi måste göra något 
åt problem, till skillnad från manliga ledare som snarare tillsätter en grupp för att 
finna en lösning. Män som ledare har svårt att tolka stämningar medan kvinnor är 
mer mottagliga för känslouttryck. Istället vänder sig männen till sin sekreterare, 
som oftast är kvinna, för att förstå känslorna. (Börjesson, 1992)  
 
Det liknande resultat som Helgesen (1991) kom fram till i sin studie baserades på 
ett antal olika undersökningsfaktorer. Hon jämförde kvinnliga och manliga ledare 
och letade mönster i hur dessa skaffade sig information, fattade beslut, 
organiserade medarbetare och tid, gav råd, förklarade och gav order. Detta 
illustreras i tabellen nedan. 
 
Tabell 4: Skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare 
 
 Manliga ledare Kvinnliga ledare 
Dags-
planering 

Hård arbetstakt, utan 
inplanerade pauser. 

Jämn arbetstakt med inplanerade 
korta raster. 

Avbrott i 
dagsrutiner 

Ständiga avbrott under 
dagarna som männen menade 
medförde diskontinuitet och 
splittring. 

Såg de ständiga avbrotten som en 
del av arbetsprocessen och en 
bidragande faktor till de viktig 
relationerna med medarbetarna. 

Aktiviteter 
utanför 
arbetet 

Hängivelse till arbetet på 
bekostnad av tid för 
aktiviteter som inte hade 
direkt med arbetet att göra. 

Lät inte aktiviteter som inte hade 
direkt samband med arbetet bli 
alltför lidande, som familjen och 
personliga intressen.  

Kontakter 
inom 
företaget 

Föredrog aktiva 
sammanträden, ville ha 
personliga möten och 
information och avsatte 
mycket liten tid till post och 
tidskrifter. 

Föredrog personliga kontakter, men 
avsatte tid för att läsa och besvara 
post för att upprätthålla goda 
relationer. 

Kontakter 
utanför 
företaget 

Kontaktnät med andra 
företagsledare och kunder 
utanför företaget ansågs vara 
en viktig del av arbetet för att 
få information. 

Relationer och kontaktnät med 
människor utanför företaget 
betraktades vara av betydelse. 
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 Manliga ledare Kvinnliga ledare 
Idag eller 
imorgon? 

Lite tid till eftertanke om 
företagets framtid på grund 
av den snabba arbetstakten 
och ständiga avbrotten. 

Företagets långsiktiga utveckling i 
fokus.  

Förhållande 
till arbetet 

Identifiering med arbetet, 
svårt att hålla isär sin 
identitet och position. Detta 
medförde en svårighet att 
spela olika roller som 
ledarskapet innebär. 

Betraktade arbetet som en del av sin 
personlighet, men inte en total 
identifiering. Såg sig själva ha olika 
roller, dels som mamma, men även 
som affärskvinna och ledare.  

Information Svårt att delge information, 
mer ivriga att samla in än att 
sprida den.  

Såg delgivning av information som 
naturligt och organiserade 
organisationsstrukturen för att 
underlätta detta samt planerade in 
tid. 

 
Källa: Egen tolkning av Helgesen (1991) 
 
Den enda kategorin som enligt tabellen ovan är gemensam för kvinnliga och 
manliga ledare är den som handlar om kontakter utanför företaget. Både 
Mintzbergs män och Helgesens kvinnor ansåg att detta var en viktig aspekt av 
arbetet. 
 

3.3.2 Vetenskaplig genusmedveten litteratur 
 
Detta avsnitt behandlar den litteratur som vi har klassificerat som vetenskaplig 
genusmedveten. De författare vi refererar till är alla forskare inom genus i samband 
med företagsekonomi. Oberoende av vilken författare som väljs ut går det att finna 
referenser till de flesta övriga, d v s teorierna har anknytning till varandra. 
 
Ledarens arbete har traditionellt definierats som i hög grad en fråga om 
självständighet och resultatinriktning. Detta är något, enligt psykologiskt 
orienterade forskare, som inte fullständigt stämmer överens med vad som anses 
vara typiskt för kvinnor. (Alvesson och Billing, 1999) 
 
På 80-talet presenterades profiler av manliga företagsledare som hjältar, som gav 
exempel på kvalitéer såsom slag och bråk. De hade en vilja att vara brutala och 
skoningslösa. Ledare beskrev sig själva som ”hårda män”, virila bråkmakare och 
praktfulla entreprenörer. De insisterade på ”gudomlig rätt för chefer att styra”. 
Maskulina, auktoritära ledarstilar var hyllade som anledningar till företagens 
framgångar. Den manliga föreställningen om ledarskap och ledare var tagen för 
givet, försummad och återproducerad. Detta kan illustreras genom boktitlar såsom 
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”The manager and his work”, ”Men who manage”, ”Manager for himself” etc. 
Dessa studier säger mer om ledarskap än vad de säger om män. Ledarskap är ofta 
presenterat som om det vore en könsneutral aktivitet, medan det i verkligheten är 
klart att ledarskapshierarkier i stort domineras av män i de flesta organisationer och 
sektorer. (Collinson och Hearn, 1996) 
 
Collinson och Hearn (1996) är starkt ifrågasättande mot ledarskapslitteratur som de 
menar är enformig och oproblematiserande. De kritiserar bl. a Mintzberg, som 
skriver om män men inte analyserar män och maskulinitet som något som är 
socialt konstruerat och föränderligt. Det finns ingen förklaring till hur manliga 
ledare är socialt konstruerade som män genom antingen övning i ledarskap eller 
påverkan av andra sociala krafter såsom processen från pojke till man. Detsamma 
gäller Helgesens studier som även de ignorerar att kritiskt undersöka hierarkisk 
och/eller kön/genus makt och utövande av antingen män som ledare eller ledare 
som män. Collinson och Hearn hävdar att män och maskulinitet på intet sätt är 
homogena eller fasta kategorier utan diversifierade, differentierade och skiftande 
med olika situationer, kulturer, tidsperioder etc. (Collinson och Hearn, 1996) 
  
Många feministiska studier problematiserar män och maskulinitet, men inte makt 
och utövande av ledarskap. Den klassiska ledarskapslitteraturen kännetecknas av 
motsatsen och tar enbart upp makt och ledarskap. Följden av detta är att kritiska 
studier genomförs antingen om ledare eller om män. (Collinson och Hearn, 1996) 
 
Vid undersökningar utifrån psykologiska egenskaper angående skillnader mellan 
kvinnor och män har resultaten varit skiftande, men i stort har de inte visat på 
några, eller åtminstone inga stora skillnader. Detta faktum har fått många att 
betrakta psykologiska effekter som något som inte förklarar variationen mellan 
kvinnor och män i ledande positioner. Det finns de forskare som menar att män 
och kvinnor i ledande positioner har liknande personliga drag och förhoppningar, 
liksom liknande beteenden. Dessa likheter gäller på arbetet, privat har dessa 
likheter inte bevisats. Andra forskare menar att män och kvinnor skiljer sig från 
varandra i en aspekt, att kvinnor anses vara mindre själviska. Skillnader i ledarstil 
återges som att de endera baseras på skillnader i personlighet eller att de återger 
sociala processer som grundar sig i olika riktlinjer för kvinnor och män i ledande 
positioner. (Alvesson och Billing, 1999) 
 
Ledarskapsstrategier 
 
Wahl et al (1998) menar att kvinnor på ledande positioner antar ett antal strategier 
för att konstruera sitt ledarskap. De identifierar tre strategier:  
 

 Könsneutral strategi: innebär att allt som kan förknippas med kvinnans 
könstillhörighet - privatliv, barn, sexualitet, feminism – tonas ned. Kvinnan 
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framhåller sig själv som en könsneutral individ. Denna strategi medför 
konsekvenser som att inte prata om sin familj och att avsexualisera sig i klädsel. 

 
 Positiv strategi: kvinnor som antar denna strategi har insett att könet har 
betydelse i organisationer, och att den könsneutrala strategin inte fungerar. 
Strategin innebär att betona fördelarna med att vara kvinna, vilket även 
medverkar till att kvinnans självkänsla stärks. Den positiva strategin medför 
ofta föreställningar om ett kvinnligt ledarskap som skiljer sig från det vanliga 
ledarskapet. Kvinnan blir avvikande då konstruktionen av ledarskap sker inom 
ramen för en mansdominerad ledarskapsnorm.  

 
 Omvärldsstrategi: Kvinnorna förstår sin situation utifrån en medvetenhet om 
könsordningen i samhället och i organisationen. Strategin innebär ett krav på att 
bli respekterad som både kvinna och ledare, och den bryter mot könsordningen. 
Strävan är att skapa lika villkor mellan män och kvinnor, och Wahl et al menar 
att det är denna strategi som kan skapa förändringar vad gäller könsordningen i 
samhället och organisationer. (Wahl et al, 1998) 

 
Förhållandet mellan arbete och familj anses vara något som missgynnar kvinnorna 
i deras ledarskap. På grund av att kvinnorna ofta tar mer hänsyn till familjen är de 
mindre rörliga och de vill inte gärna ha arbeten där de måste arbeta övertid i hög 
grad. Ledares arbete som anses vara styrt av manliga normer är i konflikt med 
kvinnans skyldigheter mot familjen med hänsyn till kvinnornas möjligheter att 
göra karriär. Det har dessutom visat sig att det är vanligt att framgångsrika 
kvinnliga ledare på högre nivåer i många fall är ogifta och barnlösa. (Alvesson och 
Billing, 1999) 
 
Mäns makt består av två källor som står i relation till varandra: först som ledare 
och sedan som män. Länken mellan män och ledarskap kan förstås genom 
ökningen av en säker och stabil maskulin identitet. Collinson och Hearn (1996) vill 
däremot inte säga att ledarskap, eller organisationer, enbart är en produkt av 
köns/genus relationer. Det framtida högre ledarskapet tenderar att förbli 
mansdominerat på ett sätt som är avgörande för att skapa form och innehåll av det 
som räknas som kunskap och utbildning. (Collinson och Hearn, 1996) 
 
Enligt Wahl (1997) är meningarna om varför det finns så få kvinnor på ledande 
befattningar annorlunda beroende på om de företagsledare som tillfrågas är män 
eller kvinnor. Männen betraktar kvinnorna som otillräckliga ur flera aspekter, 
främst är barn och familj exempel på kvinnoproblem. Kvinnorna däremot ser både 
andra kvinnor och sig själva som kompetenta, och anser att det snarare är ett 
lönsamhetsproblem.  De ser emellertid andra svårigheter som att kvinnor och män 
inte arbetar enligt samma förutsättningar i karriären. (Wahl, 1994) Ett flertal av de 
företagsledarna som är män är av den uppfattningen att kvinnor inte vill bli ledare. 
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Detta är något som de kvinnliga företagsledarna motsätter sig. Skillnaden här 
ligger i att männen baserar sina yttranden på föreställningar om kvinnor, medan 
kvinnorna grundade sina uttalanden på faktiska erfarenheter. Det var bara en av 
männen som hade en kvinna i sin ledningsgrupp. (Wahl, 1994) 
 
Det som genomsyrar utredningen om mäns föreställningar om kvinnor och 
ledarskap är mäns bristande kunskap om innebörden av kön i arbetslivet. Männen 
på ledande positioner har åsikter om kvinnor, som endast i undantagsfall stämmer 
överens med kvinnornas egna framställningar. Hur en ledare ska vara anser 
männen att de själva ska precisera. De bedömer sina redogörelser och omdömen 
som könsneutrala. Att kompetens styr rekryteringar ser de som självklart, men de 
vet inte säkert vad kompetensen innebär. (Wahl, 1994) 
 
Med utgångspunkt i manliga principer ser männen på kvinnorna som otillräckliga 
på olika sätt. De anser att kvinnor är utan kompetens och att de varken vågar eller 
vill anta ett ledaransvar. Wahl (1994) menar att problemen delvis har uppstått på 
grund av avsaknad av dialog mellan män och kvinnor i näringslivet samt brist på 
kunskap hos männen. (Wahl, 1994) 
 
Collinson och Hearn (1996) anser att Rosabeth Moss Kanter är en av de få som tar 
upp män som ledare och ledare som män. Kvinnor anses ofta vara för emotionella 
och exkluderas därför från ledande positioner på grund av att de inte har förmågan 
att ”tänka som en man”. Samtidigt konstrueras ofta männens karriär med osynlig 
hjälp av kvinnor som fruar och sekreterare. Att arbeta sent på kvällarna anses vara 
en manlig funktion och ett sorts test på manlighet inom organisationen. Att 
kvinnorna ofta ser till sin familj framför arbetet är en anledning till att männen blir 
valda före dem till ledande positioner. 
 
Strukturens betydelse  
 
Andelen förvärvsarbetande kvinnor idag i Sverige är nästan lika stor som andelen 
förvärvsarbetande män. Att det blir fler kvinnor i traditionellt mansdominerade 
yrken ses som något positivt eftersom det finns en dominerande syn på 
jämställdhet. I inledningen av sin doktorsavhandling om ledarutveckling och 
jämställdhet för Höök (2001) en diskussion om svensk arbetsmarknad och den 
segregering som förekommer där. Statistik visar tydliga skillnader mellan män och 
kvinnor, både horisontellt och vertikalt. Horisontell segregering visar sig i det 
faktum att kvinnor dominerar i den offentliga sektorn medan män dominerar inom 
den privata sektorn. Den vertikala segregeringen får uttryck i omständigheten att 
män återfinns i organisationers högre skikt och kvinnor i organisationers lägre 
skikt. Likaså inom den privata sektorn är andelen kvinnor underrepresenterade på 
de högre positionerna, endast nio procent har en chefsposition. (Höök, 2001)  
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Kanter (1977; 1993) var en av de första att belysa ett nytt perspektiv på vilka 
faktorer som medverkar till avancemang i organisationer. Hon menade att 
inställningen till och beteendet i arbetet inte beror på en persons kön utan på 
personens plats i organisationen. Kanter urskiljde tre faktorer för möjligheten att 
utvecklas och göra karriär: möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och den relativa 
representationen av en social kategori (t ex könet) i dessa positioner. Här är det 
strukturen och inte individen som avgör möjligheter till att bli befordrad.  
 
“The job makes the person“ (Kanter, 1977; 1993 s.292) 
 

 Möjlighetsstruktur: handlar om förväntningar och framtida utsikter, d v s 
personers möjligheter att förflytta sig och utvecklas i organisationen. Har 
individer små utsikter medför det att även förväntningarna om detta blir låga, 
och ambitionsnivån blir lägre än hos dem som har stora möjligheter. 
Jämförelsen sker horisontellt och de personliga relationerna är viktigare än 
arbetsuppgifterna. I motsats till dessa har de med stora möjligheter höga 
ambitioner och ett stort självförtroende, och ibland även en benägenhet att 
övervärdera sin egen kompetens. Jämförelsen sker uppåt i organisationen, och 
de känner sig som en medlem av en stor organisation. Kanter menade att 
möjlighetsstrukturer förklarar olika beteenden i organisationer. (Kanter, 1977; 
1993) De som har utsikter att utvecklas, huvudsakligen män, agerar på ett sätt 
som genererar ytterligare möjligheter. De som däremot har små utsikter att 
utvecklas har benägenhet för att tvärtom, minska sina möjligheter. Detta är ofta 
kvinnor. Att kvinnor har sämre möjligheter än män i organisationer anser 
Kanter beror på maktskillnader mellan könen. (Wahl et al, 2001) 

 
 Maktstruktur: handlar om förmåga att mobilisera resurser. Både den formella 
arbetssituationen och den informella, d v s allianser med kollegor och ledare, 
har stor betydelse för hur en person kan agera effektivt. Det finns ytterligare 
faktorer som spelar in, om arbetet är standardiserat eller inte, om funktionen är 
betydande för organisationen, om personen får medhåll från kollegor och 
personer med högre status etc. De med begränsad makt uppträder ofta mer 
auktoritärt, till skillnad från de med stor makt som har en mer samarbetande 
stil. Detta beror på att de inte behöver ha total kontroll, och därmed kan 
delegera ansvar och tillåta självständighet även neråt i organisationshierarkin.  
De med liten makt kan tendera att hålla tillbaka sina underställda för att inte 
riskera att bli ersatta. (Kanter, 1977; 1993) 

 
 Antalets betydelse: majoriteter och minoriteter: handlar om betydelsen av 
den sociala kompositionen av människor, d v s gruppers sammansättning av 
kvinnor, män, och etniska minoriteter. De som är i minoritet blir mer synliga, 
och får press på sig att inte göra fel. De vill inte bli avvikande och få en 
påtvingad stereotyp identitet. De som är i majoritet känner sig som en i gruppen 
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och ingår i informella nätverk. (Kanter, 1977; 1993) Majoritets- eller 
minoritetsposition får följder för hur personer presterar. Kvinnor i 
mansdominerade organisationer och branscher är i minoritet, vilket Kanter 
menar ger upphov till tre effekter: synlighet, kontrasteffekt och assimilering. 
(Wahl et al, 2001) 

 
Kanters forskning blev en kritik mot tidigare individperspektiv på kvinnliga ledare, 
som hon menade var felaktig på grund av att kvinnorna var avvikande från den 
manliga normen för hur en ledare skulle vara. Med detta strukturperspektiv 
skapade Kanter en förståelse för hur både strukturer och processer i organisationer 
påverkar kvinnors och mäns villkor. Situationer som innebär att könet är i 
majoritet eller minoritet på en viss position har betydelse och medför vissa 
effekter. (Wahl et al, 1998) Wahl et al (2001) poängterar att ett könsperspektiv på 
ledarskap medför att studier av villkoren för män och kvinnor som ledare är 
intressanta, liksom det faktum att män dominerar i ledande befattningar. 
 
Kvande och Rasmussen (1993) gjorde även de en studie av kvinnliga 
civilingenjörers utvecklingsmöjligheter för att få insikt i de processer som skapar, 
upprätthåller och förändrar könssegregeringen i organisationer. De ville undersöka 
hur kvinnor med samma profession som män togs emot i organisationer. 
Profession är ett begrepp med en mängd innebörder.  Begreppets ursprung kommer 
från latinets ”professio” som betyder erkännande, uppgift eller verksamhet 
(Selander, 1989). En betydelse är att en profession är en yrkesgrupp som skiljer sig 
från andra genom olika karaktäristika, t ex att yrkesgruppen har en auktoritet, 
samhällelig sanktion, etiska regler och en egen kultur. (Selander, 1989) Andra 
definitioner handlar om att en profession har en viss prestige och makt genom de 
kunskaper och färdigheter de ofta förvärvat via högre utbildning. (Torstendahl, 
1989)  
 
”Profession är ett yrke, i synnerhet ett yrke med högre utbildning, men betyder 
även yrkeskår” Citat från Selander, 1989 sid. 13 
 
Kvande och Rasmussens (1993) resultat av undersökningen visade att kvinnor till 
stor del upplever att organisationen inte är könsneutral, utan fungerar på mäns 
villkor och till deras fördel. Organisationsstrukturen hade betydelse för 
karriärmöjligheterna. De urskilde två huvudsakliga organisationsstrukturer: 
nätverksstruktur och hierarki. En nätverksstruktur gav god utvecklingsmöjlighet 
för både kvinnor och män, medan strikta hierarkier ofta hade en traditionell 
könsarbetsdelning där män är överordnade kvinnor. I hierarkier var karriären på 
mäns villkor, medan nätverksstrukturen gav tillgång till utveckling och karriär på 
individernas egna premisser. 
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Kvinnors möjligheter till karriär i en organisation var inte bara beroende av de 
enskilda individernas preferenser, utan även av den position som den som hade 
åsikter befann sig på. De menade att olika generationer och nivåer av chefer inte 
konkurrerar med varandra. (Kvande och Rasmussen, 1993) 
 
Kanter (1977; 1993) vidareutvecklade sin teori om att minoritetsställning medför 
följder för hur dessa individer beter sig. Kvinnor som är minoritet i 
mansdominerade organisationer kallar Kanter (1977; 1993) för ”tokens”. Hon 
menar att denna situation medför att ”tokens” antar olika strategiska beteenden. 
Dessa beteenden uppkommer av olika kvinnliga stereotyper som dessa kvinnor blir 
identifierade med, och som av kvinnorna upplevs vara påtvingade. Kanter 
benämner dessa ”modern”, ”förförerskan”, ”maskoten” och ”järnjungfrun”. En 
följd av denna identifiering kan vara att ”tokens” snarare bedöms utifrån hur väl de 
lever upp till stereotypen än hur de utför sitt arbete. Medlemmar i organisationen 
vänder sig till modern med privata problem och hon förväntas lyssna och stödja 
dem. Denna situation medför ett antal negativa effekter, som att modern blir 
belönad för sin service snarare än arbetsprestation, och hon förväntas inte vara 
kritisk utan känslomässigt engagerad. Förförerskan har en mer sexuell roll, vilket 
kan skapa konkurrens och svartsjuka. Män som kollegor och ledare kan få ett 
beskyddande beteende mot dessa, och därmed ytterligare framhäva personens 
sexuella objektifiering vilket leder till att övriga karaktäristika kommer i 
skymundan. Karaktäristiskt för maskoten är humor, och förmåga att uttrycka sig. 
Hon får ofta höra kommentarer som se–vad–hon–gjorde-trots att–hon–är-kvinna. 
Järnjungfrun är en stark kvinna, och kvinnor som inte faller inom ramen för någon 
av de övriga får ofta en attityd som mer tuff och farlig än de faktiskt är. (Kanter, 
1977; 1993)  
 

3.4 Hofstedes kulturdimensioner 
 
Som tidigare nämnts i metodkapitlet var teorierna från Hofstede något svåra att 
placera in i de grupper vi valt att använda, därför placeras dessa sist. Hofstedes 
teorier kan anses vara genusmedvetna då de tar upp de begrepp som vi tidigare 
nämnt i diskussionen om genus. 
 
Hofstede talar i sin artikel Motivation, Leadership, and Organization: Do American 
Theories Apply Abroad från 1980, om fyra olika kulturdimensioner, vilka har 
betydelse för hur effektivt ledarskap ska utformas för bästa resultat beroende på i 
vilken kultur den utövas. De fyra dimensionerna är: maktdistans, 
osäkerhetsundvikande, individualism – kollektivism och maskulinitet – femininitet 
 
Hofstedes teorier om kulturdimensionerna handlar om just kultur, men på grund av 
den sista dimensionen; maskulinitet  - femininitet, tycker vi att den är relevant för 
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denna uppsats då den belyser skillnader mellan vad Hofstede anser vara maskulint 
och feminint. Den genusmedvetna dimensionen var anledningen till att vi valde att 
ha med Hofstede, men vi anser att även de andra dimensionerna är intressanta med 
hänsyn till deras anknytning till ledarskap. Kulturdimensionerna behandlar även 
ledarskapsfunktionen, på det sätt att det är viktigt att ta hänsyn till dessa 
dimensioner t ex om det är andra länder och därmed andra kulturer inblandade i 
ledarskapet.  
 
Maktdistans behandlar kommunikation och påverkan mellan över- och 
underordnad. Vidare innefattas huruvida de anställda accepterar att makten är 
ojämnt fördelad. I ett land med stor maktdistans är organisationen uppdelad på 
flera nivåer. Ledarna fattar de avgörande besluten och medarbetare inom en nivå 
har svårt att påverka beslut över denna. Klyftorna mellan ledare och medarbetare är 
stora både vad gäller makt, inkomst och kommunikation. En liten maktdistans 
innebär en mera utplattad organisation, ett decentraliserat beslutsfattande samt en 
grundsyn att alla bör ha lika rättigheter. Även på de lägre nivåerna har 
medarbetarna en relativt bra utbildning, atmosfären är mer informell och de 
anställda har goda möjligheter till inflytande. (Hofstede, 1980) 
 
Osäkerhetsundvikande handlar om behovet av oskrivna och skrivna regler för hur 
arbetet ska utföras och för det sociala beteendet. Behovet av regler har att göra med 
i vilken utsträckning medarbetarna känner sig hotade vid osäkra och okända 
situationer. I kulturer med stort undvikande av osäkerhet finns tydliga och väl 
förankrade regler för socialt beteende och genom att flertalet följer dessa skapas 
stabilitet i utvecklingen. Ledare ägnar mycket tid åt strategiska planeringar 
eftersom sådan minskar risken för oförutsedda händelser. Miljön är stabil och 
händelser är väl förutsägbara. Det är viktigt att påpeka att detta inte är detsamma 
som undvikande av risker, eftersom risker alltid finns, men dessa bör kunna 
förutsägas. I en sådan kultur används ofta en tydlig organisation och en direkt 
ansvarig chef för varje anställd. Kulturer med litet undvikande av osäkerhet präglas 
istället av ett litet motstånd mot förändringar, stor tilltro till egen förmåga, hög 
grad av improvisation och impulsivitet. Reglerna är färre och lättare att ändra. 
Ledaren behöver inte vara expert inom sitt område, varför detaljstyrning blir 
mindre viktig. En låg grad av osäkerhetsundvikande kan t ex tyda på ett större 
risktagande. (Hofstede, 1980) 
 
Den tredje dimensionen som Hofstede (1980) beskriver handlar om individualism 
och kollektivism. Den handlar om individens inställning till organisationen och 
gruppen. I en kollektivistisk kultur är individen en del av det sociala nätverket och 
storfamiljen eller ”klanen” är centrala. De kollektivistiska ledarna vill gärna ha 
kontroll över allt som sker i företaget och anställningstiden är många gånger lång. 
Konflikter överlåts helst åt en tredje part. Den individualistiska kulturen präglas 
istället av att individerna ansvarar för sig själva. Vidare arbetar medarbetarna för 
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att uppnå sina personliga mål och för att förbättra sin egen situation. Det är därför 
betydelsefullt att arbetet organiseras så att de anställdas egenintressen och 
företagets mål sammanfaller. Medarbetarna uppmuntras till att ta eget ansvar och 
egna initiativ och vid anställning är formella meriter viktigast. (Hofstede, 1980) 
 
Maskulinitet – femininitet handlar bl. a om individens inställning till att arbeta och 
till sin karriär. I maskulina kulturer är individen ofta bestämd och påstridig, 
människor i denna kultur är tävlingsinriktade, varför framgångar och bragder 
värderas högt. Karriären är viktig och en del av tävlandet. Klyftor i inkomst och 
annan materiell status är stora och det är mannen som ska arbeta och göra karriär, 
medan kvinnor förväntas arbeta i hemmet. Om konflikter uppstår vill de inte 
kompromissa. I feminina kulturer däremot värderas blygsamhet och 
anspråkslöshet. Den sociala jämlikheten är stor liksom jämställdheten mellan män 
och kvinnor. Livskvalitet prioriteras före karriär och materiell status. Om en 
konflikt uppstår försöker löses denna ofta med kompromisser och förhandlingar. 
Individen belönas inte lika starkt och om en avdelning når framgång belönas hela 
avdelningen och inte ledaren. Den egentliga benämningen på denna sista 
dimension är maskulinitet, men för att förklara krävs ofta motpoler och därför 
används den ofta tillsammans med femininitet. För att klargöra vissa skillnader 
följer nedan en tabell över maskulinitet och femininitet. (Hofstede, 1980) 
 
Tabell 5: Hofstede – Feminint och maskulint 
 
Feminint Maskulint 
Män behöver inte vara bestämda, utan 
kan även anta omvårdande roller. 

Män ska vara bestämda, kvinnor ska 
vårda. 

Könsrollerna i samhället är flytande. Könsrollerna i samhället är klart 
differentierade. 

Det ska vara jämlikhet mellan könen. Män ska dominera i samhället 
Livskvalitet är viktigt. Prestation är det som räknas. 
Du arbetar för att leva. Du lever för att arbeta. 
Människor och miljö är viktigt. Pengar och saker är viktigt. 
Ömsesidigt beroende är idealet. Oberoende är idealet. 
Service bidrar till motivation. Ambition bidrar till genomförande 
Sympatiserar med de olyckliga. Beundrar de framgångsrika. 
Litet och långsamt är vackert. Stort och snabbt är vackert. 
Unisex och androgynt är ideal. Skrytsam manlighet är uppskattat. 
 
Källa: Hofstede, 1980 sid. 49. 
 
 
 



Ledarskap ur ett genusperspektiv – framställningar i teori och fiktion 

47

4. Empiri 
 
 
Detta kapitel innehåller en övergripande beskrivning av rederinäringen i Sverige, 
samt av det studerade fiktiva företaget. Huvuddelen av kapitlet består av en 
presentation av de karaktärer vi valt att behandla i uppsatsen. 

 
 

4.1 Beskrivning av rederinäringen i Sverige  
 
Rederinäringen i Sverige är en starkt mansdominerad bransch. Av Sveriges 
utövande sjökaptener vars senaste befattning registrerades den 1/12 - 2002 var det 
1386 män och endast tio kvinnor. Det innebär att kvinnorna utgör mindre än en 
procent av det totala antalet kaptener. (Telefonsamtal med anställd på 
Sjöfartsverket, 2002-12-13) I Sverige är det cirka 10 000 kvinnor och män som 
arbetar till sjöss. Besättningarnas storlek varierar beroende på hur stora fartygen är 
samt vad det är för ett fartyg. Den personal som vi främst vill belysa är kaptenerna, 
vars arbetsplats huvudsakligen är på bryggan, d v s den plats varifrån hela fartyget 
styrs. Kaptenen, som även kallas befälhavare, har vanligen sjökaptensutbildning 
samt är ledare över fartyget. Kaptenen har fullt ansvar inför rederiet och 
myndigheter vad beträffar passagerare, fartyg och last. I befälhavarens arbete ingår 
många uppgifter som även hör till den som leder ett företag, t ex ekonomi och 
administration. Styrmännen är vanligtvis sjökaptener, de ska fungera som 
arbetsledare för de som arbetar på däck. På ett verkligt fartyg förekommer flera 
befattningar, men de ovan nämnda är de som vi har iakttagit på det aktuella 
fartyget och som vi anser vara relevanta för uppsatsen.  (Telefonsamtal med en 
jurist på Sjöbefälsförbundet, 2002-12-13) 
 
”Kvinnosynen vill jag inte ens tänka på…” (Telefonsamtal med en jurist på 
Sjöbefälsförbundet, 2002-12-13) 
 
Enligt ett telefonsamtal med en jurist på Sjöbefälsförbundet (2002-12-13) är 
rederibranschen en gammalmodig bransch vars kultur sitter i väggarna. Strukturen 
är starkt hierarkisk, och det är inte så länge sedan som befälhavare på olika nivåer 
började äta tillsammans med övrig personal i mässen (personalmatsalen).  
 

4.2 Beskrivning av tv-serien  
 
Demonstrationer, intriger, stölder, bomber, lurendrejerier, sextrakasserier, 
svindleri, otrohet… 
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Det första avsnittet av Rederiet sändes på SVT den 20 augusti 1992. Sedan dess 
har serien visats i tio år och det har totalt blivit 318 avsnitt. 
(www.svt.se/drama/rederiet) Serien har haft många olika typer av framträdande 
karaktärer, från kaptenen till dem som arbetar i maskinrummet. Handlingen har 
genom åren varit en blandning mellan spänning, relationer och maktspel. 
 
Rederiet kretsar kring familjeföretaget Rederi Dahlén AB, som grundades 1896. 
Seriens frontfigur är i seriens början Reidar Dahlén som är VD för företaget. 
Serien handlar om personalen på Dahléns huvudkontor samt vad som händer 
ombord på fartyget M/S Freja och deras konkurrenter. Reidar Dahlén köpte 
fartyget M/S Freja till sitt rederi för mer än 20 år sedan och blev genast Dahléns 
flaggskepp. Freja har genom seriens gång haft ett antal ägare och delägare, och 
fartyget har varit med om ett osannolikt antal olyckor, dödsfall och incidenter 
under sin levnad. I Rederiet motsvaras befälhavaren av kaptenen och på 
fartygsbryggan befinner sig även de övriga på ledande positioner, i det här fallet 
enbart män. (www.svt.se/drama/rederiet). 
 

4.3 Beskrivning av karaktärer 
 
Nedan följer en beskrivning av de karaktärer vi valt ut. Vår strävan har varit att 
återge dessa utan att peka på en viss riktning för förståelsen, men eftersom det är vi 
som ser och tolkar avsnitten, är det svårt att helt undvika egna omdömen. Detta är 
något som stämmer överens med vår uppfattning om verkligheten som en social 
konstruktion, där orden och det som observeras kan ha olika betydelse för olika 
människor. För att styrka våra beskrivningar återges utvalda scener och även citat. 
Våra klassificeringar i ledaregenskaper har vi gjort med utgångspunkt i 
referensramen, då vi försökt att använda de begrepp som finns där. Dock är de 
olika karaktärsdragen våra egna tolkningar av framställningarna. De scener vi har 
valt att beskriva är där kaptenen är i samspel med andra. Ledarens samspel med 
andra är något vi anser att litteraturen i referensramen ofta försummar. Endast 
strukturperspektivet i den genusmedvetna vetenskapliga gruppen tar upp 
betydelsen av detta. Varje karaktär behandlas under en rubrik, och har strukturerats 
efter bakgrund (allmänt om karaktären och dess omgivning), personlighet (unika 
drag, främst ledarskapsstil) och utdrag från de scener som vi tycker är betydande 
för tolkningen av karaktärerna. Förutom våra egna tolkningar har vi till viss del 
använt oss av de resuméer och karaktärsbeskrivningar som finns på 
(www.svt.se/drama/rederiet). Detta har skett vid upprepade tillfällen, varför vi har 
valt att inte referera till ett speciellt datum. 
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4.3.1 Rolf Dahlén 
 
Bakgrund 
 
Rolf Dahlén är en man i fyrtioårsåldern och den äldste sonen i redarfamiljen 
Dahlén. Han arbetar som kapten på Freja vid seriens start. Rolf har inget intresse 
av att ta över företaget efter sin far, Reidar Dahlén. Rolf är gift med Yvonne, och 
de har två barn tillsammans: Lina och Reidar Junior. Yvonne är olycklig över att 
Rolf inte vill gå iland och bli VD för Dahléns och därmed avsluta sin karriär som 
sjökapten. Deras förhållande är på upphällningen.  
 
Omständigheterna för Rolf förändras drastiskt när Reidar plötsligt kollapsar. 
Renate, Rolfs syster som arbetar på kontoret i land, tar tillfälligt över positionen 
som VD. Rolf blir tillsagd att han måste komma till kontoret om det ska finnas 
något kvar när Reidar kommer tillbaka. Rolf tar över VD-posten mot sin vilja och 
stannar i land och sköter firman tills Reidar är frisk. 
 
Rolf har en relation utanför äktenskapet och på grund av detta spricker äktenskapet 
med hustrun. Efter många turer bestämmer sig de två slutligen att försöka på nytt, 
men då omkommer Rolf i en bilolycka. (www.svt.se/drama/rederiet) 
 
Personlighet  
 
Rolf framställs utan direkta ledaregenskaper, utan är mer som vem som helst i 
personalen. Därför har intendenten övertagit denna roll till större grad. Hans mest 
framträdande egenskap som ledare är att han har god hand om personalen, men 
verkar ha svårt att säga ifrån. De gånger han blir upprörd och visar känslor är när 
det handlar om hans privatliv. Dock är han hängiven sitt arbete och företaget, och 
betraktas som en man som går att lita på av personalen. Rolf är klädd i uniform och 
bär ofta kaptensmössa. 
 
Scener 
 
Avsnitt: 1-2, 5 1992-08-20 - 1992-09-17 
 
Rolf har god hand med både medarbetare och passagerare på fartyget som har 
personliga och arbetsrelaterade problem. Han pratar med alla anställda och 
behandlar alla lika. Han är synnerligen trevlig, speciellt mot de kvinnor, och tar sig 
tid för personalen när de vänder sig till honom med problem. Rolf har lätt för att 
komma ihåg de personer han samtalat med och vad de diskuterat.  
 
“Jag måste kunna lita på min besättning, det krävs att ni inte utnyttjar er 
befattning. Reglerna gäller så länge du är ombord. ”  
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Rolf talar i en scen allvar med en styrman som har alkoholproblem, och som vid 
flera tillfällen har uteblivit från sin arbetsplats. Rösten är upphetsad men utan 
aggressiv underton. Eftersom han tillåter sina anställda att ta ansvar förväntar han 
sig även att de uppfyller de åtaganden de får. 
 
Rolf har ett gott öga till de medarbetare som är kvinnor, och relationen till de 
anställda är snarare kamratlig än auktoritär. Det är ingen av de anställda som 
titulerar honom kapten, de flesta säger Rolf. Ett illustrerande exempel på detta är 
när han sammankallar krisgruppen i sin hytt för att informera om bomben ombord 
på Freja. Han sitter då tillsammans med de övriga i soffan, som en i besättningen. 
Han ser till att hela gruppen får reda på relevant information och uppmuntrar till 
samarbete. 
 
”Jag är och förblir sjöman…”  
 
Reidar och Rolf har ett samtal om Rolfs framtida karriär som VD för företaget. 
Rolf vill inte gå iland från Freja, men Reidar ser honom som den självklara 
efterträdaren då han och hans fru ska flytta till Portugal. Rolf vill hellre stanna kvar 
som kapten på fartyget än att gå iland och bli VD för företaget, bland annat på 
grund av sin älskarinna som arbetar som hyttvärdinna på Freja. Rolfs familj åker 
med fartyget ibland, vilket han är måttligt förtjust i då det hindrar honom från att 
träffa sin älskarinna. 
 
”Det skulle ha varit mycket bättre om du haft kalsonger och skägg…”  
 
Rolfs kommentar till sin syster där han syftar på att hon skulle ha kunnat bli VD, 
vilket hon faktiskt vill. Detta verkar dock inte vara något som övervägts på grund 
av att hon är kvinna. Reidar försöker senare få systern att övertala Rolf att bli VD.  
 

4.3.2 Sara Torstensson 
 
Bakgrund 
 
Sara Torstensson är en självständig kvinna i fyrtioårsåldern som brukar ta hand om 
sina problem på egen hand. Sara har haft ett förhållande med Jussi som nu arbetar 
på Freja som styrman, de har sonen Raspen (Robert Torstensson) tillsammans, 
vilken Sara har uppfostrat ensam. Sara efterträder Rolf Dahlén på kaptensposten. 
(www.svt.se/drama/rederiet) 
 
Sara har ett förhållande med Tony som arbetar som intendent ombord på fartyget. 
Deras förhållande är något som i alla fall från början hemlighålls. Tony vet 
ingenting om att Sara har en son tillsammans med Jussi. När han får reda på detta, 
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blir han besviken över att Sara inte har berättat det för honom, samt det faktum att 
hon tidigare haft ett förhållande med Jussi.  
 
Personlighet 
 
Sara har ett bestämt sätt och framställs med fler ledarkvaliteter än vad Rolf gjorde. 
Sara är kortklippt och klädd i kaptensuniform med blus och byxor i de studerade 
avsnitten. Det är mer fokus på Sara som kapten än det var på Rolf. I de avsnitt vi 
har studerat deltog hon i fler scener per avsnitt än vad Rolf var när han var kapten. 
 
Scener 
 
Avsnitt 27, 29-30; 1993-03-11 - 1993-04-01 
 
Sara inger förtroende hos de anställda. Dock misstänker hon att viss personal har 
sjukskrivit sig utan att vara speciellt sjuka och anställer en sjuksköterska som får i 
uppdrag att ta reda på om så är fallet.  
 
”Jag litade på dig, kan inte du lita på mig? Händer det något vill jag att du 
kommer till mig först”. 
 
Sara skapar informella kontakter med besättningen och vänder sig personligen till 
de berörda individerna. Denna kontakt upprätthåller hon bl a genom återkommande 
besök. Hon ger ett samlat intryck och blir t ex inte ens upprörd när en flykting som 
transporteras rymmer, utan ifrågasätter bara hur han kunde rymma. Hennes lugna 
sätt visar sig även då hon lämnar över ansvaret till styrman. Hon säger att han 
enbart ska ringa om det händer nåt, men frågar sig samtidigt ”vad skulle kunna 
hända”? Hon visar ett stort förtroende för sin personal. 
 
”Du följer med upp till min hytt… NU! Jag är kapten och det är mina order som 
gäller.” 
 
Sara är bestämd i allvarliga situationer, när det verkligen behövs. Hon har en 
human, något moderlig inställning, då hon är beskyddande mot sina anställda. Hon 
är mer auktoritär som kapten än vad Rolf Dahlén var. Trots det ger hon sällan 
direkta order till personalen. En av de anställda i maskinrummet har gömt den 
förrymda flyktingen ombord, vilket uppdagas. Den anställde erkänner vad hon 
gjort, men ifrågasätter samtidigt hur kaptenen har samvete att anmäla flyktingen. 
Sara tar inte upp denna diskussion inför de andra, trots att personen är otrevlig, 
utan beordrar henne att genast följa med upp till kaptenshytten. Sara påpekar för 
personen att hon hade förtroende för henne, och att hon får en ny chans att bevisa 
att hon kan infria förtroendet. 
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”Jag vill också ge dig en eloge, du sköter ditt jobb bra” 
 
Sara visar sin uppskattning för en anställd som hon är nöjd med för att personen 
har gjort en bra prestation.  
 
”Jag önskar att det var en enda resa som var normal, utan att det hände massa 
konstiga saker” 
 
För att lösa de intriger som sker på fartyget vänder sig Sara inte till hela 
personalen, utan ofta till ett fåtal personer som står henne nära, i de flesta fall två 
män. Hon tar sällan några egna initiativ, eller beslut som kapten i dessa avsnitt. 
Personalen kommer till henne med problem som hon löser i det tysta. Hon tar inte 
hjälp av resten av personalstyrkan, t ex genom att samla dem till möten. Hon har 
under de studerade avsnitten inte haft några informationsmöten med hela 
personalen samlad. 
 
Sara får höra talas om att det sitter en man vid namn Raspen i fyllcellen på Freja. 
Hon blir förskräckt, hans riktiga namn är nämligen Robert Torstensson. Saras son 
har nu kommit ombord och vill ha ett arbete på fartyget. 
 
“Mamma och kapten på samma gång? Det kan bli svårt!” 
 
Sara vill att han ska skaffa sig en utbildning istället för att arbeta på fartyget. Hon 
förklarar för honom att här är hon kapten och inte hans mamma. Hon kommer inte 
att ta någon särskild hänsyn till honom, utan han kommer behandlas som vilken 
annan anställd som helst. I och med Raspens ankomst finns hela familjen samlad 
ombord, vilket skapar förutsättningar för nya intriger. 
 

4.3.3 Georg Lager 
 
Bakgrund 
 
Georg Lager är en man i fyrtiofemårsåldern som har personliga problem med 
familjerelationer som påverkar arbetet i hög grad. Hans dotter, Minna, har anklagat 
honom för att ha våldtagit henne, och på det viset sett till att Georg blev misstänkt 
och häktad (www.svt.se/drama/rederiet). När han kommer tillbaka till fartyget får 
han ett kyligt mottagande av de anställda. En vän i personalen tar honom i försvar 
och berättar att dottern tagit tillbaka sin anmälan. Georg blir förtvivlad över 
situationen och tröstar sig med en flaska whisky, vilket blir upptakten till 
alkoholmissbruk. Missbruket medför att arbetet blir lidande, och det går så långt att 
Freja riskerar att få körförbud om vissa fel på fartyget inte åtgärdas. I senare avsnitt 
av serien gifter sig Georg med en anställd ombord (Margareta).  
(www.svt.se/drama/rederiet) 
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Personlighet 
 
Georg har en auktoritär ledarstil och är under de studerade avsnitten korthuggen, 
butter och tvär, i vissa fall är han till och med otrevlig mot sina anställda. De 
människor på fartyget som trots allt kommit Georg nära har upptäckt att han 
faktiskt är en vänlig och omsorgsfull person. 
 
Georg är inte lika framträdande i serien som till exempel Sara. Han är onykter i 
olika hög grad i alla de avsnitt vi observerat, vilket innebär att hans ledarroll inte 
framkommer så tydligt. Han är oftast klädd i uniform med kaptensmössa. 
 
Scener 
 
Avsnitt: 115-117; 1996-09-12- 1996-09-26 
 
“Hörrudu du springer här som en djävla spion bara” 
Vid ett tillfälle kommer en anställd in i Georgs hytt, där Georg ligger full på 
sängen. Georg är otrevlig trots att den anställde har gjort honom en tjänst och tagit 
hand om fartygsinspektören då Georg själv inte kunnat göra detta på grund av att 
han var berusad. Georg framstår ofta som en hård och sträv kapten. Trots detta är 
han omtyckt av många i personalen, vilka hjälper honom både med att dölja sitt 
missbruk för ledningen och försöker få honom att sluta dricka.  
 
Georg finner en vän i Gustav i maskinrummet, för vilken han även berättar om sina 
alkoholproblem. Gustav anförtror Georg att agera vigselförrättare vid sitt 
förestående bröllop ombord på Freja. Tyvärr missbrukar han vänskapen med 
Gustav och när allting är färdigställt inför bröllopet är den enda som fattas Georg. 
Gustav går iväg till hans hytt och hittar honom där, berusad och deprimerad. 
Gustav skyddar honom trots allt och säger till de väntande gästerna att Georg är 
sjuk. Georgs tillstånd leder till slut till att Gustav hotar med att anmäla sin vän till 
ledningen för att få slut på missbruket.  
 
“Ge dig iväg härifrån, jag behöver ingen hjälp” “Du missförstod alltihop, nu vill 
jag vara ifred” 
 
Georg kör iväg Gustav när han, trots det som hänt, försöker ge stöd åt sin vän.  
 
“Varför är det ingen personal i baren”? 
 
Georg snäser åt bartendern när han blir upptäckt på väg att sno åt sig en flaska 
whisky när bartendern kommer och frågar om han behöver hjälp med något. Georg 
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anklagar honom för att baren är tom. Han sätter genast på sig sin kaptensroll och är 
auktoritär och visar vem det är som står högst i hierarkin. 
 
“Jag kommer att ha representation i hytten, kan du skicka upp en flaska whisky, 
förresten jag tar med den själv” 
 
Georg utnyttjar sin ställning som kapten, både för att dölja sitt missbruk samt att på 
ett smidigt sätt få tag på alkohol. 
 
“Det är inget fel på mig sa jag…” 
 
Vid ett tillfälle blir han kallad till bryggan per telefon. Innan han går tar han några 
klunkar whisky och en halstablett. Vid de tillfällen då han har druckit har han en 
aggressiv attityd mot allt och alla. För att försöka dölja sitt missbruk äter han 
halstabletter, vilket dock inte är till någon större hjälp. 
 
“Du ska inte komma och säga att jag är full, det är bara tillfälligt” 
 
På grund av sitt dåliga samvete för att han dricker, uppträder han otrevligt mot en 
anställd när denne ber om att få smaka en halstablett. Hans spritmissbruk går ut 
över omgivningen. 
 
“Stackars Reidar, vilken otur han har med sina kaptener” 
 
Georg är inne på sin hytt och dricker whisky och smusslar med sina halstabletter 
när Per Silver (konkurrent till Dahléns) kommer in. Georg har arbetat för Silver 
tidigare och Silver vet om hans alkoholproblem. Georg förblir sittande tyst och 
skamsen. Silver utnyttjar tillfället och utövar utpressning mot Georg för att få 
information om Freja och Dahléns framtida planer. 
 

4.3.4 Andrea Melin 
 
Bakgrund 
 
Andrea är en kvinna i trettiofemårsåldern. När hon kommer ombord på Freja 
arbetar hon som styrman men blir efterhand erbjuden kaptenstjänsten som hon 
gärna vill ha. (www.svt.se/drama/rederiet) 
 
Vid de studerade avsnitten är Andrea tillförordnad kapten efter Georg Lagers 
hastiga bortgång, vid en brand på Freja. 
 
Andrea har ett förhållande med restaurangkocken (Nikolaj), som i sin tur samtidigt 
har ett annat förhållande. Andrea vill inte att de övriga i besättningen ska få reda på 
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sitt förhållande då hon är orolig för konsekvenserna. Hon utnyttjar ibland sin 
befälsposition för att träffa Nikolaj, t ex genom att beställa upp mat till sin hytt. 
 
Personlighet 
 
Andrea är alltid klädd i uniform med byxor. Hon är stolt över sin tjänst som 
tillförordnad kapten, vilket visar sig tydligt då hon blir degraderad till styrman och 
hennes älskare säger att en rand till mer eller mindre inte spelar någon roll. Men 
det gör det för henne. Andrea har ett tydligt kroppsspråk och hon ler mycket och 
verkar spela på sin kvinnlighet. Hon har långt hår som ofta är utsläppt och bär inte 
smink. 
 
Andrea är ofta med i handlingen i de studerade avsnitten. Det mesta kretsar kring 
hennes förhållande med restaurangkocken (Nikolaj), samt hennes bråk med 
säkerhetschefen. 
 
”Jag är ny som kapten, jag vill inte att folk ska få veta att vi har ett förhållande. 
Jag är rädd för förutfattade meningar” 
 
Andrea knackar på hos Nikolaj, som har sin andre älskare (Micki) hos sig. Hon blir 
förskräckt över att det är någon där, men finner sig och säger att de ska gå igenom 
några listor men att de kan ta det senare. Hon är rädd att Micki ska ha förstått något 
om deras förhållande eftersom hon är orolig att det ska komma ut bland personalen 
att hon har ett förhållande med en av dem. Andrea är svartsjuk och har svårt att 
hantera sin relation med den anställde (Nikolaj).  
 
Scener 
 
Avsnitt 181-183; 1998-08-20 - 1998-09-03 
 
“Bry dig inte om Bengtsson, hon ska härifrån” 
 
Andreas bästa vän ombord är förre, numera avlidne kaptenen Georgs Lagers änka 
Margareta. Vera Bengtsson som är säkerhetschef ombord försöker göra livet surt 
både för Andrea och för Margareta. Andrea pratar med Margareta på däck och 
erbjuder sig att göra något åt Bengtsson som klagar på Margareta hela tiden. 
Andrea söker även stöd hos Margareta när hon har problem. 
 
” Visserligen är du kapten, men du är bara tillförordnad” 
 
Andrea har en ständig fiende i säkerhetschefen, som vid flera tillfällen försöker bli 
av med henne genom olika arrangerade tillbud. Till exempel arrangerar 
säkerhetschefen brandövningar ombord och vid ett tillfälle tänder hon eld på en 
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papperskorg för att se hur snabbt personalen agerar. En anställd (Micki) kommer 
förbi i det ögonblicket och släcker snabbt elden. Denne berättar om 
säkerhetschefens tilltag för kaptenen, som tackar för att han berättade.  
 
Andrea kallar på säkerhetschefen för att ge tydligare instruktioner om vilka hennes 
arbetsuppgifter och befogenheter är och hur de förväntas utföras. I denna situation 
ställs två starka kvinnor mot varandra. Andrea ifrågasätter säkerhetschefens 
omdöme och prickar henne med hot om att vid upprepad händelse kommer Andrea 
se till att hon blir avskedad. Säkerhetschefen påpekar då, för att såra Andrea, att 
hon fick sin tjänst enbart p g a att det brann och att Georg omkom. 
 
”En bättre efterträdare kunde han inte ha fått, han hade mycket höga tankar om 
dig”.  
 
En av de anställdas (Margareta) ord till Andrea när de samtalar efter 
minnesstunden efter förre kaptenen Georg Lagers bortgång. Vänskapen med 
Margareta får effekter på arbetet då hon sätter vänskap före säkerhet och ger henne 
ledigt med omedelbar verkan, trots att de redan är underbemannande.  
 
Andrea syns ofta sitta i mässen tillsammans med de andra i personalen. Det visar 
att hon tillbringar delar av sin lediga tid tillsammans med de anställda. 
 
De personer som är underställda Andrea har ett bra förhållande till henne. Dessa 
har förtroende för henne och vänder sig även till henne med privata 
angelägenheter. Hennes relation med de anställda på ledningsnivå är annorlunda. 
Hon verkar inte bry sig om huruvida hon har ett bra förhållande till dem eller inte.  
 
”Jag behövs på bryggan, så det får bli en annan gång” 
 
En av personerna i ledningen vill att Andrea ska gå ifrån bryggan och prata privat 
med honom, han verkar ha ett gott öga till henne. Hon är inte den som fjäskar för 
de överordnade, så hon nekar till samtalet på grund av att hon har arbetsuppgifter 
som hon måste ta hand om.  
 
“Om du någonsin använder den där tonen mot mig igen kommer jag personligen 
att se till att du förlorar ditt jobb” 
 
Andrea har en auktoritär ledarstil. Hon är kompetent och målmedveten och står för 
det hon tror på, hon böjer sig inte för någon.  
 
 ”Om inte han offrat sitt liv hade förmodligen ingen av oss levt idag. Georg var ett 
föredöme som kapten, plikttrogen och respektingivande. Det var inte så lätt att 
komma Georg nära, men gjorde man det hade man en vän för livet”. 
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Andrea håller i en minnesstund på däck med hela besättningen för den omkomne 
kaptenen Georg Lager.  
 

4.3.5 Torsten Jansson 
 
Bakgrund 
 
Torsten Jansson är en man i sextioårsåldern som anställs som kapten i samband 
med ett av Frejas ägarbyten. Besättningen står i mässen och väntar. Han håller ett 
tal vid sin ankomst, där han berättar om sig själv och sina framtida planer för 
besättningen.  
 
Torsten har arbetat som kapten i många år, senast på ett lastfartyg. Han är 
emellertid hemlighetsfull med varför han slutade på lastfartyget. Före detta 
kaptenen och numera styrmannen Andrea har en känsla av att hon träffat Torsten 
vid ett tidigare tillfälle, men kan inte erinra sig vart. Torsten kommer inte särskilt 
väl överens med Andrea som tycker att hon har blivit orättvist behandlad och har 
svårt att acceptera sin degradering. Enligt henne var den enda motiveringen som 
ledningen hade att ersätta henne med Torsten Jansson att han hade mer erfarenhet. 
Dessutom menar Andrea att besättningen var nöjd med henne och att ett 
kaptensbyte därför var onödigt.  
 
Andrea är säker på att hon har hört någonting om Torsten och talar med honom om 
detta. Han verkar bli lite förvånad över det faktum att hon känner igen honom, och 
känner sig hotad av det. Därför vill han sätta henne på plats. Vid ett tillfälle 
kommer hon på honom med att somna vid sin arbetsplats, vilket till slut får henne 
att minnas… 
 
Det visar sig att Torsten har demens, och efter att varit nära att orsaka en olycka 
under en resa får han sparken från Freja. (www.svt.se/drama/rederiet) 
 
Personlighet 
 
Torsten är en auktoritär person som vill hålla ett visst avstånd till de anställda, 
mycket på grund av att han inte kommer ihåg vad som sagts. Han är allmänt butter. 
Vid de tillfällen Torsten är med i scener, händer det saker som är utmärkande för 
hans personlighet och nuvarande tillstånd. Han är klädd i kaptensuniform och 
kaptensmössa. 
 
Torsten känner Reidar Dahlén, som återigen är rederiets VD, sedan förr och är 
även väl bekant med maskinchefen på Freja (Gustav). 
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Scener 
 
Avsnitt 188-190; 1998-10-08 - 1998-10-22 
 
”Hoppas att vi alla ska få ett riktigt gott samarbete. Jag vill framhålla vikten av 
disciplin och ordning och kommer att gå igenom rutinerna och om så krävs höja 
säkerheten genom regelbundna kontroller Hög arbetsmoral och noggrannhet, all 
rapportering vid exakta tider.”   
 
Redan vid presentationen klargör Torsten att han vill ha total kontroll över arbetet 
ombord. Från och med nu gäller nya rutiner, checklistor och rapporter. Det ska 
vara skriftlig rapportering på allt. Han avslutar sitt tal med att han ser fram emot att 
få arbeta ombord på ett så välskött fartyg som Freja. Det framkommer senare att 
Torsten är dement och vill ha skriftlig dokumentation för att komma ihåg vad som 
hänt. 
 
”Det verkar vara ordning på den här nya kaptenen”  
 
Personalen kommenterar Torsten vid hans ankomst som kapten. De flesta i 
besättningen tycker att han verkar bra och ordningsam. 
 
”Det är ingen förfrågan det är en order, jag ska ha dom, och det snarast” 
 
Andrea och Margareta går ut på bryggan och möts av Torsten som saknar listorna 
på inbokade konferenser. Han visar att det är han som är kapten och att han inte 
tolererar när arbetsuppgifter inte blir utförda. 
 
Vid ett tillfälle erinrar sig Andrea varifrån hon känner igen Torsten. Torsten hade 
då satt ett fartyg på grund utanför Gotland. Han skyller på att han hade en 
inkompetent styrman men Andrea påpekar då att det yttersta ansvaret trots allt var 
hans. 
  
”Jag förväntar mig att folk sköter sitt, jag kan inte övervaka allt.”  
 
Torsten har trots sina kontrollåtgärder förtroende för sin besättning och delegerar 
gärna ansvar nedåt utan alltför stor personlig inblandning.  
 
”Du var bara tillförordnad kapten om jag får be.”  
 
Andrea har förslag till förändringar, vilka Torsten inte vill kännas vid. Hon berättar 
även om säkerhetschefens brandövningar som hon anser är rent regelvidriga. Trots 
att även personalen har klagat på de brandövningar som genomförts, låter han dem 
fortskrida.  
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”Du kanske ska fundera över vilka motiv som styr ditt handlande.” 
 
Torsten anklagar Andrea för att ha problem med säkerhetschefen på grund av att 
hon är kvinna med en hög position. Vid ett samtal med säkerhetschefen uppmanar 
han henne att ta det lite lugnare, och avslutar uppmaningen med ett skratt. 
 
”Jag förstår att kvinnliga befäl måste visa sin duglighet”  
 
Torsten menar att ändringarna som Andrea har föreslagit är onödiga samt att han 
ogillar att hon skvallrar på säkerhetschefen. Attityden mot styrman Andrea är 
nedvärderande. Han påpekar noggrant att hon endast varit tillförordnad kapten. 
 
”Det är en order” 
 
Torsten har en annorlunda attityd mot kvinnor än mot män och är auktoritär och 
bestämmande. Den enda kvinna han visar medkänsla med är Georg Lagers änka. 
Till henne beklagar han sorgen och säger att han själv är änkeman sedan ett antal år 
och förstår vad hon går igenom.  
 
”Minsta lilla fel Torsten gör så anmäler jag honom det lovar jag. Jag är ung och 
jag är kvinna, det finns tydligen ingen annan chans.”  
 
Andrea pratar ut med sin älskare om Torsten, som hon misstänker döljer något.  
 

4.3.6 Karin Bergström 
 
Bakgrund 
 
Karin Bergström är den tredje kvinnan som får kaptensbefattningen ombord på 
Freja. Hon är en kvinna i trettiofemårsåldern som lever med skyddad identitet för 
att undkomma sin våldsbenägne ex-make (www.svt.se/drama/rederiet). Denna 
omständighet har stor inverkan på hennes arbete. Karin får ett brev med ett krav på 
en summa pengar från sin före detta man, och vänder sig till en i personalen 
(Micki), vilken är gift med en advokat, för att få hjälp. Vid ett tillfälle besöker ex-
maken fartyget. Det händer dock inte något utan han är så vänlig mot Karin att hon 
nästan tror på att han har förändrats. 
 
Senare i serien kommer Karins tvillingsyster Anna in i bilden. Hon är psykiskt sjuk 
och kidnappar och låser in Karin och tar själv rollen som kapten. Bilden av Karin 
bland de anställda blir då något förvrängd och det tar lång tid innan de kommer på 
att det inte är Karin som leder fartyget. (www.svt.se/drama/rederiet) 
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Personlighet 
 
Karin har en auktoritär ledarstil och en formell attityd mot de anställda. Hon kallar 
sig själv kapten Bergström, och hon tilltalar de anställda vid sina efternamn. När 
Karin blir irriterad höjer hon ofta rösten och skriker till de anställda.  
 
Karin är avståndstagande mot personalen och släpper inte in någon i sitt liv. Hon 
mjuknar dock något efter upprepade hot från sin ex-make, och anförtror sig till 
säkerhetschefen samt några övriga i personalen. 
 
Karin talar lugnt, med pauser inlagda, för att dramatisera det som sägs. Hon 
försöker alltid verka lugn och samlad, vilket ibland kan gå till överdrift. När hon 
talar med de anställda undviker hon att titta dem i ögonen, och flackar med 
blicken. 
 
Karin har en relativt framträdande roll i serien där hennes bakgrund präglar hennes 
arbete. Hon är alltid klädd i uniform med kavaj, kjol och slips, läppstift och 
nagellack. 
 
Scener 
 
Avsnitt: 276, 280, 286; 2001-02-15; 2001-03-15; 2001-04-26 
 
”Jamen det här är allvarligt, jag ska ha tag på den som gjorde det här” 
 
Någon har tagit en anställds bandinspelade dagbok och spelar upp den i fartygets 
högtalare. När Karin får reda på detta brusar hon upp och samlar personalen till ett 
möte.  
 
”Är det någon som vet något om det här?”   
 
Karin blickar ut över personalen med ett sammanbitet ansiktsuttryck. Ingen säger 
något, och hon beordrar att personalen ska ge sitt stöd till den utsatte, även om de 
blivit kränkta av hennes uttalanden på bandet.  
 
”Ja, då kan ni återgå till arbetet” 
 
Vid stora konflikter och händelser ombord, som den i exemplet ovan, samlar hon 
alltid hela besättningen för att kommentera och försöka lösa problemet. Hon 
sprider även information på detta sätt för att uppmuntra till samarbete mellan de 
anställda och för att få dem att tillsammans lösa problem och uppgifter. 
 
”Jag är glad att Ni är så förstående”  
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Hon blir tilltalad med Ni av personalen, vilket styrker intrycket av hennes avstånd 
till dem. 
 
Karin visar till en början inte någon större smidighet i sin personalpolitik, utan 
verkar mest vara intresserad av att visa vem som bestämmer. Med tiden blir hon 
mer mån om och öppen mot sin personal. Detta understryks när Karins våldsamma 
ex-make börjar höra av sig. Hon anförtror sig då till några i personalen som får 
bära sändare som är anslutna till Karins överfallslarm så att de ska kunna komma 
till undsättning vid behov. 
 
Hennes inställning till personalen visar sig vid några tillfällen. Ett sådant är när 
säkerhetschefen försöker förtala en anställd och Karin ger henne en tillrättavisning. 
Hon är inte mottaglig för inställsamhet. Den anställde får även hon en 
tillrättavisning när hon försöker vara hjälpsam mot Karin när hon precis har tillträtt 
sin tjänst som kapten.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel sammankopplas beskrivningarna i empirin med de teorier som 
beskrivs i referensramen. Avsikten är att undersöka om kaptenerna i det studerade 
fiktiva företaget framställs på samma sätt som ledarna i den litteratur vi valt att 
referera till. 
 

 
Enligt indelningen i referensramen kan ledarskap betraktas på olika sätt, beroende 
på om hänsyn tas till könsordningen i samhället och i organisationer. Antingen kan 
ledarskap betraktas utan medvetenhet om genus, och ledaren blir då en könlös 
individ med ett antal egenskaper. I motsats till detta kan ett genusperspektiv läggas 
på ledarskapet, vilket ger en annorlunda tolkning av ledaren i termer av manligt 
och kvinnligt. En ytterligare reflektion som kan göras är kring vilken betydelse 
organisationsstrukturen har för konstruktionen av manligt och kvinnligt ledarskap. 
Förutom det traditionella individperspektivet finns alltså även ett 
strukturperspektiv på ledarskap. Med dessa olika perspektiv vill vi åskådliggöra ett 
antal multipla tolkningar av ledarskap, med fokus på män och kvinnor. Detta för 
att få en intressant analys av det empiriska materialet, som diskuteras i 
referensramen, samt de framställningar av män och kvinnor som ledare i tv-serien 
Rederiet som vi har tagit del av. Detta bidrar även till att vi får en möjlighet att 
diskutera kring olika synsätt på manligt och kvinnligt ledarskap samt att läsaren 
ges möjlighet till sin egen tolkning. Detta anser vi vara av vikt då vi har förståelse 
för att såväl verkligheten som begreppen manligt och kvinnligt är produkter av 
sociala konstruktioner i samhället. I våra jämförelser med de kunskaper vi har i den 
verkliga rederibranschen är vi medvetna om att vi använder begreppet verklighet 
på ett sätt som kan tyckas motsäga den socialkonstruktivistiska ansats som för 
övrigt råder i uppsatsen. Vi har valt att göra på detta sätt då det förestod enklare att 
se rederibranschens verklighet som ”en verklighet”. 
 

5.1 Genusomedveten litteratur  
 
Detta avsnitt sammankopplar teorierna från Yukl, Mintzberg och Mullins med hur 
vi har tolkat framställningarna av kaptenerna (ledarna) i Rederiet.  
 

5.1.1 Vetenskaplig genusomedveten litteratur 
 
Den tidiga ledarskapslitteraturen har ett individperspektiv, och diskuterar ledarskap 
med utgångspunkt i individens egenskaper. Det som anses vara viktigt för 
ledarskapet är ledarens personliga egenskaper.   
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Effektivt ledarskap 
 
Eftersom dessa teorier behandlar ledarskap ur ett individperspektiv väljer vi att 
strukturera denna del efter individernas, d v s kaptenernas framställning i Rederiet. 
 
Begreppen chef och ledare har i uppsatsen använts synonymt. Kaptenerna på Freja 
är chefer som fått sin chefsposition tilldelad, inte på grund av att de är naturliga 
ledare. Framställningen av karaktärerna visar på att de är chefer snarare än ledare, i 
varierande grad. Befattningen kapten är en profession som innebär att ansvara för 
ett fartyg och utmärks av en strikt hierarkisk struktur. Dessa faktorer ställer krav på 
en auktoritär ledarstil hos den som leder. Mullins (1999) definition av ledarskap 
som en relation till människor inom en strukturerad organisation stämmer väl 
överens med situationen på Freja. Vi får inte någon närmare inblick i karaktärernas 
privata liv utanför organisationen, utan all handling utspelar sig på fartyget och 
med besättningen. I Rederiet framställs det som att kaptenerna använder sig av 
både de hårda och de mjuka S: en i 7S-modellen av Watson i Mullins (1999) som 
skiljer mellan chefer och ledare. Dock tycker vi att det finns en betoning på de 
hårda S: en. Detta anser vi beror på strukturens utseende vilken kräver att de agerar 
mer som chefer. Vi kan därmed konstatera att kaptenerna agerar som både chefer 
och ledare, men med betoning på chefskapet. Många av de situationer som uppstår 
på fartyget kan anses vara ogynnsamma då de ofta kräver snabba, temporära 
lösningar. Enligt Mullins (1999) är det då mest effektivt med ett auktoritärt, 
uppgiftsorienterat sätt att leda.  
 
Tabell 6: Yukls ledarskap och Rederiets kaptener 
 
                    Kapten 
Yukl                         

Kort samman-
fattning 

Rolf Sara Georg Andrea Torsten Karin 

Stödjande Ger sympati 
och stöd  

 
X 

 
 

  
X 

 
(X) 

 
X 

Rådgivande Uppmuntrar till 
egna initiativ 

      
 

Delegerande Delegerar 
ansvar neråt 

 
X 

 
X 

   
X 

 
 

Erkännande Berömmer för 
prestationer 

  
X 

    
 

Belönande Belönar för 
prestationer 

      
 

Motiverande Skapar 
entusiasm för 
arbetet 
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                    Kapten 
Yukl                         

Kort samman-
fattning 

Rolf Sara Georg Andrea Torsten Karin 

Team Bildande Uppmuntrar 
samarbete 

 
X 

     
X 

Utvecklande Ger karriärsråd       
 

Klargörande Kommunicerar 
förståelse 

    
X 

  
 

Planerande och 
organiserande 

Sätter upp 
långsiktiga mål 

  
X 

    
 

Problemlösande Identifierar och 
analyserar 
problem 

  
X 

    
 

Informerande Sprider 
information 

 
X 

     
X 

Kontrollerande Följer upp och 
utvärderar 

     
X 

 
 

Kontaktskapande Utvecklar 
informella 
kontakter  

  
X 

 
X 

   
 

 
Källa: Egen figur med utgångspunkt i Yukl (1994) 
 
Nedan utvecklas Yukls (1994) tabell genom att vi applicerar de olika begreppen på 
de utvalda karaktärerna efter hur vi anser att de framställs. 
  
Rolf Dahlén är ansvarstagande gentemot de anställda på Freja, och tar sig tid att 
prata med dem när de har problem. Han är Du med alla på fartyget, och framställs 
som personligt engagerad i sin personal. Vi anser att Rolf framställs som 
stödjande, delegerande, team-bildande och informerande. Han samlar oftast hela 
personalen för att informera och förväntar sig av dem att de ska uppfylla de tjänster 
och uppgifter som de blir tilldelade, gärna tillsammans. 
 
Sara Torstensson framställs som en bestämd kvinna som ger ett samlat intryck. 
Hon löser de problem som uppstår på fartyget på ett sätt som fungerar, men kanske 
inte alltid är det mest effektiva sättet. Genom att jämföra hur Sara framställs med 
Yukls tabell anser vi att vi kan likna henne vid följande egenskaper: delegerande, 
erkännande, planerande och organiserande, problemlösande och kontaktskapande. 
Hon är mycket bestämd i situationer som kräver det, och vill gärna konfrontera den 
person som berörs personligen och i enrum. På samma sätt ger hon beröm till den 
som har förtjänat det. Sara har stort förtroende för sin personal, och är mån om att 
det ska vara ömsesidigt. Något som vi anser vara negativt i hennes framställning är 
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att hon enbart vänder sig till ett fåtal personer i besättningen. Detta kan anses 
hämma informationsspridningen på fartyget.  
 
Vi har redan i tidigare kapitel nämnt att valet av kapten Georg Lager var olämpligt 
på grund av hans förekommande alkoholism i de avsnitt av serien som vi betraktat. 
Georg visar sina känslor mer än tidigare kaptener, kanske beroende på att han är 
oftast berusad. Han gör allt för att dölja att han är onykter, använder korta stavelser 
och ord, för att avsluta alla samtal så snabbt som möjligt. Det är tydligt att han i 
avsnitten skäms för sitt missbruk, eftersom han förnekar det inför vänner och 
arbetskamrater, något som kan uttydas ur de citat vi valt att ha med från Georgs 
karaktär. Georg anförtror sig till chefen för maskinrummet, Gustav, som framställs 
vara hans enda riktiga vän på fartyget. Gustav ställer upp för Georg vid tillfällen då 
han är för onykter för att själv hantera situationer. Detsamma gör även ytterligare 
en anställd, vilket tyder på att Georg skildrats som en omtyckt kapten innan hans 
missbruk startade. Besättningen har förtroende för honom som kapten och vill 
hjälpa honom ur sitt missbruk, trots att han uppträder otrevligt mot de som vill 
hjälpa.  
 
Andrea Melin avancerar från styrmanstjänsten till tillförordnad kapten när Georg 
Lager omkommer. Att tillträda en kaptenstjänst under dessa omständigheter kan 
tyckas vara en svår uppgift, men Andreas personliga egenskaper stöder henne i sin 
roll som efterträdare till en omtyckt kapten. Enligt Yukls terminologi framställs 
Andrea som stödjande och klargörande. Dessa egenskaper är passande i den 
situation som hon befinner sig i. Eftersom hennes bästa vän är makan till den 
avlidne kaptenen är det stor fokusering på Andreas bidrag till sorgarbetet, och hur 
hon hanterar en anställd med personliga problem som får verkan på arbetet. 
Samtidigt framställs Andrea ha en ständigt återkommande fiende i 
säkerhetschefen, som tar alla chanser att provocera och förstöra för henne. Mot 
henne är Andrea tydlig i sina klargöranden av vilka befogenheter hon som kapten 
har att avsluta hennes arbete på Freja. 
 
Torsten Jansson får allt svårare att dölja sin demens, och han är ständigt påpassad 
av Andrea som anser sig blivit orättvist behandlad när hon blev ersatt. Han 
framställs som till viss del stödjande, men främst delegerande och kontrollerande. 
Detta anser vi vara en följd av hans sjukdom, då han kräver skriftliga listor på allt 
arbete som utförs ombord för att kunna ha full kontroll. Samtidigt förväntar han sig 
att de anställda ska utföra de arbetsuppgifter de har, och han har förtroende för att 
dessa är genomförda enligt listorna. Torsten kräver en hög arbetsmoral, och 
respekterar de anställda för det arbete de utför utan att blanda sig i personligen. 
Han har en annorlunda attityd mot flera av de anställda. Han är stödjande mot 
Georg Lagers änka, som han visar medkänsla och hänvisar till att själv är änkeman 
sedan många år tillbaka. Mot Andrea Melin däremot framställs det som att han har 
en nedtryckande attityd. Han påpekar vid upprepade tillfällen att hon minsann 



Ledarskap ur ett genusperspektiv – framställningar i teori och fiktion 

66

enbart var tillförordnad kapten, och han avfärdar hennes förslag till förändringar 
ombord utan att ha ägnat dem någon uppmärksamhet alls. 
 
Liksom övriga kaptener har Karin Bergström ett förflutet som starkt inverkar på 
hennes arbete ombord på Freja, och som har betydelse för hur hon framställs som 
ledare. Enligt Yukls tabell framställs Karin som stödjande, team-bildande och 
informerande. Karin tar illa vid sig då en anställd får sina dagboksanteckningar 
uppspelade i högtalaren på fartyget, och hon angriper genast problemet och visar 
sitt medlidande med den drabbade. Hennes tillvägagångssätt vid händelser är alltid 
att informera hela besättningen, oavsett om det är positiv eller negativ information. 
Vid konflikter som kräver en insats från de anställda uppmuntrar hon alla att 
hjälpas åt, vilket har en team-bildande verkan på besättningen. Hon betraktar de 
anställda som ett team. 
 
Yukls (1994) olika kategorier för effektivt ledarskap tar hänsyn till hur ledaren 
beter sig mot både personer på liknande nivå i organisationen och de underställda. 
Beteendena kan i sin tur grupperas för att få en samlad bild över olika 
ledarskapsstilar. 
 
Figur 8: Gruppering av Rederiets kaptener enligt Yukls modell 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Egen bearbetning av Yukl (1994) 
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Det finns ett antal kategorier för effektiva ledare som inte någon av de studerade 
kaptenerna ryms inom, nämligen rådgivande, belönande, motiverande och 
utvecklande. Inte vid något tillfälle i de avsnitt vi studerat har någon av kaptenerna 
uppmuntrat till förändringsförslag från de anställda, eller givit någon materiell 
belöning för en prestation. Inte heller används någon form av motiverande teknik 
för att skapa iver för arbetet eller att motivera avancemang inom organisationen. 
Tvärtom tog Karin emot en anställds förfrågan om han borde söka en bättre tjänst, 
med föga entusiasm. Grupperingen av kaptenerna inom de olika grupperna visar att 
de är bäst på att skapa relationer, medan deras förmåga att påverka människor är 
svag. Denna förmåga anser vi vara viktig då den bl a får de ledda att känna sig 
uppskattade för sitt arbete. För att anses vara effektiva som ledare borde alla 
kaptener finnas med i samtliga kategorier. Den kapten som framställs vara mest 
effektiv enligt Yukls klassificeringar är Sara, då hon förekommer i tre av fyra 
kategorier. 
 
Mintzberg (1989) beskriver även han hur en ledare ska bete sig för att vara så 
effektiv som möjligt. Enligt hans studie, skiljer sig verklighetens 
ledarskapsutövande från hur den traditionella litteraturen från Fayols tid i början av 
1920-talet framställde ledarskapet.  Mintzberg (1989) kom även fram till att 
ledarens arbete är enormt komplicerat och svårt, vilket är något som inte tydligt 
framställs i Rederiet. Kaptenerna verkar ha lugna dagar och tid till aktiviteter 
utanför arbetet.  
 
De två första punkterna i tabellen från Mintzbergs studie kan, jämfört med 
Rederiet, sägas vara en blandning av traditionell ledarskapsteori och Mintzbergs 
resultat av sina studier. I Rederiet är ledarskapet, d v s kaptensyrket, som en 
profession mycket framträdande. Det finns ett antal bestämda arbetsuppgifter för 
kaptenerna, men dagarna präglas av oförutsedda händelser. Vissa av kaptenerna 
tycker att detta hör till arbetet, medan andra tycker att det vore bättre att få slippa 
allt detta oväntade. De arbetsuppgifter som är planerade och bestämda utförs med 
rutin och systematik i enlighet med Mintzbergs resultat. Rolf och Andrea hanterar 
problem som uppstår på ett rutinmässigt sätt, medan Sara och Torsten tvärtom blir 
störda av avbrott i arbetet. 
 
I fråga om informationsspridning, har de olika kaptenerna på Freja olika 
beteendemönster. En del, t ex Torsten och Sara, framställs som att de gärna vill 
samla all information för sig själv. De föredrar ett formellt informationssystem. 
Karin och Rolf däremot favoriserar möten och muntliga kontakter med personalen. 
 
I Rederiet är det ett faktum att ledarskapet, d v s kaptensyrket, är en profession. 
Detta innebär att den traditionella linjen, som Mintzberg (1989) motsätter sig, 
stämmer in. De händelser som sker som är oförutsedda är dock något som 
kaptenerna får lösa själva.  Detta är något som stämmer mer överens med vad 
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Mintzberg (1989) kom fram till i sin studie där han menar att ledarnas dagordning 
är någonting som förblir inom deras egna hjärnor. 
 

5.2 Genusmedveten litteratur 
 
Detta avsnitt sammankopplar de populära och de vetenskapliga teorierna, vilka 
båda har ett genusmedvetet perspektiv, med framställningarna av kaptenerna 
(ledarna) i Rederiet. I denna grupp förekommer individperspektiv i den populära 
litteraturen samt struktur- och ett visst individperspektiv i den vetenskapliga 
litteraturen. 

 
5.2.1 Populär genusmedveten litteratur 

 
Denna litteratur utgår från ett individperspektiv, där skillnader mellan mäns och 
kvinnors ledarskap står i fokus och där ledarens personliga egenskaper är 
avgörande för hur ledarskapet utformas. Vi väljer i Helgesens schema att även här 
placera in kaptenerna i de kategorier där vi anser att framställningen passar in, 
enligt individperspektivet. 
 
Skillnader mellan kvinnors och mäns ledarskap 
 
Helgesen (1991) och Börjesson (1992) har i sina studier kring mäns och kvinnors 
ledarskap konstaterat att det faktiskt förekommer skillnader mellan män och 
kvinnor som ledare. Börjesson (1992) anser att kvinnor har svårigheter att visa sin 
kompetens på grund av att organisationer präglas av manliga traditioner, och att 
män har bättre förutsättningar att leda då normen för ledarskapet är manlig. Vi kan 
delvis se detta på Freja, då det är en mansdominerad organisation med få kvinnor 
på ledande positioner. Besättningen på bryggan är samtliga män i de avsnitt vi 
studerat, förutom vid de tillfällen då kaptenen är kvinna. Detta medför att den 
kvinnliga kaptenen blir avvikande, och hennes ledarförmåga och hantering av de 
anställda blir utmärkande.  
 
Börjessons (1992) teori om att män som ledare inte låter arbetsliv och privatliv bli 
påverkade av varandra stämmer inte i framställningen av ledare i Rederiet. Rolf är 
den första kaptenen på Freja. Hans förhållande med en av de anställda ombord 
skildras som att det får inverkan på hans ledarskap. Rolfs efterträdare är en kvinna, 
Sara. Vi anser att framställningen av henne som kapten och ledare är fokuserad på 
just ledarrollen. Även hon har ett förhållande med en i besättningen, men de har en 
strikt affärsmässig relation vid sidan av arbetet. Nästa kapten, Georg, påbörjar sitt 
alkoholmissbruk på grund av problem i relationen till sin dotter, hans ledarskap 
påverkas således av familjerelaterade problem. Hans efterträdare, Andrea, 
framställs liksom Sara snarare utan ett privatliv. Även hon har en relation till en 
anställd ombord, men inga familjemedlemmar. Dock har relationen till den 
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anställde en viss påverkan på Andreas ledarskap, då hennes svartsjuka visar sig vid 
olika tillfällen. Andreas efterträdare är Torsten, som är änkeman sedan flera år 
tillbaka. Han är den enda av kaptenerna som inte har en kärleksrelation till någon i 
besättningen, och som strikt skiljer på arbetsliv och privatliv. Framställningen av 
honom är den som bäst överensstämmer med Börjessons (1992) teorier om män 
som ledare. Nästa kapten, Karin, framställs som att hon har privata problem som 
får en stor inverkan på hennes arbete och ledarskap, då hennes ex-man kommer 
med upprepade hot och trakasserier.  
 
Det är ingen skillnad hur kaptenerna hanterar oväntade händelser antingen de är 
män eller kvinnor. Enligt Börjesson (1992) är kvinnor mer för teamkänsla i sitt 
ledarskap och betonar att vi ska göra något åt problemen, medan männen tillsätter 
en grupp för att lösa problem. Sara framställs som att hon endast anförtror sig till 
ett litet antal personer i besättningen som hon har förtroende för, medan Karin 
kallar till informationsmöte för samtliga i besättningen. Dock har faktiskt Rolf 
återgetts som att han har en krisgrupp som han tillkallar, vilket är typiskt för de 
manliga ledarna enligt Börjesson (1992). Påståendet att männen vänder sig till sina 
sekreterare, som förutsades vara kvinnor, för att få en överblick över det 
känsloläge som råder i organisationen anser vi vara mycket schabloniserande då 
sekreteraryrket i dag (2003) knappast finns kvar.  
 
Tabell 7: Helgesens ledare och Rederiets kaptener 
 
 Manliga 

ledare 
Framställning 
av kaptener  

Kvinnliga 
ledare 

Framställning 
av kaptener 

Dags-
planering 

Hård 
arbetstakt, 
utan 
inplanerade 
pauser. 

Torsten Jämn 
arbetstakt med 
inplanerade 
korta raster. 

Andrea 

Avbrott i 
dagsrutiner 

Avbrott 
medförde 
diskontinuitet 
och splittring. 

Sara, Torsten Avbrotten en 
del av arbets-
processen  

 

Aktiviteter 
utanför 
arbetet 

Försummar 
aktiviteter 
utanför 
arbetet. 

Rolf Lät inte 
familjen och 
personliga 
intressen bli 
lidande. 

Rolf, Andrea 
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 Manliga 
ledare 

Framställning 
av kaptener  

Kvinnliga 
ledare 

Framställning 
av kaptener 

Kontakter 
inom 
företaget 

Personliga 
möten, och 
liten tid till 
papper. 

 Personliga 
kontakter, och 
tid för papper. 

 

Kontakter 
utanför 
företaget 

Kontaktnät 
viktig del av 
arbetet. 

 Kontaktnät av 
betydelse. 

 

Idag eller 
imorgon? 

Lite tid till 
eftertanke om 
företagets 
framtid.  

 Långsiktig 
utveckling i 
fokus. 

Rolf, Torsten 

Förhållande 
till arbetet 

Total 
identifiering 
med arbetet. 

Sara, Karin Arbetet en del 
av 
personligheten
. 

Rolf 

Information Svårt att delge 
information 

Sara Delgivning av 
information 
naturligt. 

Rolf, Karin 

 
Källa: Egen figur med utgångspunkt i Helgesen (1991) 
 
Rolf Dahlén skildras som att hans hängivenhet till arbetet sker på bekostnad av 
hans familj som finns i land. Han tar sig däremot tid till att träffa sin älskarinna 
som finns ombord på fartyget.  Rolf betraktar sitt arbete som kapten som en del av 
sin personlighet, men han identifierar sig inte totalt med kaptensrollen utan ser sig 
själv även som pappa, älskare, son och make. Informationsspridning till personalen 
ser Rolf i serien som något självklart. Han samlar sin personal för att ge dem 
nödvändig information. 
 
Sara Torstensson önskade vid ett tillfälle i tv-serien att en enda resa skulle vara 
normal, d v s utan att det hände oförutsedda saker. Hon anser att de oväntade 
avbrott som ständigt stör hennes dagsrutiner är hindrande i hennes arbete och ser 
det inte som en del av processen. Sara framställs enbart som kapten. Detta visar sig 
då hennes son kommer ombord och hon klargör hon för honom att hon kommer att 
vara kapten och inte hans mamma så länge de befinner sig ombord. Sara framställs 
som att hon har svårt att delge information till hela personalen, utan föredrar att ha 
personliga möten med den det berör.  Hon har i serien ett par underställda som hon 
anförtror sig till och delar informationen med. 
 
Georg Lager har på grund av sin alkoholism i de studerade avsnitten varit svår att 
placera in även i denna tabell. Framställningen av honom ger inte en rättvisande 



Ledarskap ur ett genusperspektiv – framställningar i teori och fiktion 

71

bild av en ledare. Anledningen till att han t ex skulle vara dålig på att delge 
information skulle då inte vara på grund av hans ledaregenskaper utan snarare 
eftersom han ständigt är berusad. Vi har därför valt att inte använda denna karaktär 
i vår klassificering av skillnader mellan män och kvinnor som ledare. 
 
Andrea Melin sitter vid upprepade tillfällen av de studerade avsnitten i mässen. 
Detta kan ses som ett tecken på att hon planerar sin tid och därmed har tid att ta 
korta raster. Hon låter personliga intressen gå före arbetet vilket visar sig då en 
anställd ombord får ledigt, trots att det redan är för få människor i tjänst. 
Vänskapen går före allt annat, även om det som i detta fall innebär att arbetet 
drabbas. Hon skildras med ett kroppsspråk som tyder på att hon känner sig 
jämställd med de övriga anställda på fartyget. 
 
Torsten Jansson är sällan med i scener som inte har en direkt koppling till hans 
kaptenstjänst. Detta tyder på att han framställs som att han har en hård arbetstakt. 
Torsten är oerhört strukturerad och vill ha fastställda rutiner. Detta medför att 
avbrott i dessa får honom att känna irritation och upplevs endast som problem. 
Torsten är framåtseende vilket visar sig redan när han kommer ombord som ny 
kapten på Freja och håller sitt välkomsttal. Han har redan då klart för sig hur han 
vill organisera arbetet ombord för att få ett så bra samarbete som möjligt framöver.  
 
Karin Bergström identifierar sig med sitt arbete som kapten. I de studerade 
avsnitten har hon endast formella kontakter med besättningen. Även i situationer 
av mer personlig karaktär uppträder hon som kapten och ledare. Vid de tillfällen då 
hon ska informera om något, samlar hon hela personalen. 
 
Samtliga kaptener framställs som att de föredrar personliga möten, vilket stämmer 
in både på beskrivningen av män och på kvinnor som ledare. Däremot får vi ingen 
inblick i deras kontakter inom och utanför företaget, vilket omfattar tidsplanering 
med öppnande av post och liknande administrativa rutiner. Vi kan därför inte inom 
dessa kategorier placera in kaptenerna som att de liknar varken kvinnor eller män 
som ledare. 
 

5.2.2 Vetenskaplig genusmedveten litteratur: 
 
Denna litteratur utgår till största delen från ett strukturperspektiv, men även till 
viss del från ett individperspektiv. Den större delen av författarna menar att det är 
strukturen i organisationer som är avgörande för hur ledarskapet utformas. 
Diskussionen nedan utgår från de olika empiriska resultat som tidigare forskare 
kommit fram till där vi placerar in framställningarna från fiktionen. Detta gör att 
våra tolkningar av fiktion sammankopplas med den empiriska forskning som denna 
del av referensramen utgör. 
 



Ledarskap ur ett genusperspektiv – framställningar i teori och fiktion 

72

Enligt Alvesson och Billing (1999) är ledarens arbete något som traditionellt inte 
anses vara för kvinnor då det har framställts bl. a som resultatinriktat. I 80-talets 
ledarskapslitteratur är de flesta beskrivningarna av företagsledare om män, men de 
framställer ledarskapet som en könsneutral aktivitet (Collinson och Hearn, 1996). 
De kaptener i Rederiet som är män har i de flesta fallen en maskulin identitet vilket 
medverkar till deras framställning som starka ledare enligt den traditionella 
ledarskapslitteraturens sätt att se. Framställningen av både män och kvinnor som 
kaptener i Rederiet stämmer ganska väl överens med Collinson och Hearns (1996) 
beskrivning av hur ledarskapet framställdes i början av 80-talet. De maskulina, 
auktoritära ledarstilarna ansågs då vara anledningar till företagens framgångar.  
 
Collinson och Hearn (1996) påpekar att Mintzberg i sin ledarskapslitteratur tar för 
givet att det är män som är ledare. Han bryr sig inte om att kommentera män och 
maskulinitet som en social konstruktion som förändras över tiden, utan ser bara 
mannen utifrån det biologiska könet. Samma tendenser kan vi se hos Helgesen 
(1991), som gjort sitt schema utan att kommentera manligt och kvinnligt, utan 
enbart gjort indelningen kvinnor och män. De författare som vi valt att ta med i den 
genusomedvetna litteraturen är intressanta just därför. Deras syn på kön som ett 
biologiskt fenomen överensstämmer inte med vår syn på könet som en social 
konstruktion, d v s genus. I arbetet med denna uppsats har vi kommit underfund 
med vikten av att betona synen på kön, och vi har därför varit uppmärksamma på 
just detta i våra studier av olika författare. Synen på män och kvinnor är avgörande 
för vilka skillnader som kan uttydas, samt vilken benämning dessa skillnader ges.  
 
När vi sökte på ”kvinnligt ledarskap” i en sökmotor på internet eller i en 
uppslagsbok blir det en stor mängd träffar. Sökte vi däremot på ”manligt 
ledarskap” fick vi inga alls. Detta tycker vi tyder, precis som Collinson och Hearn 
(1996) påstår, på att manligt ledarskap är normen för ledarskap i allmänhet. 
 
Alvesson och Billing (1999) menar efter studier av psykologiska undersökningar 
att det knappast förekommer några stora skillnader mellan kvinnor och män i 
ledande positioner. Andra undersökningar visar att det finns skillnad på en punkt, 
nämligen att kvinnorna anses vara mindre själviska. I Rederiet kan detta visas t ex 
genom framställningen av Andreas vänskap till sin väninna ombord samt Karin 
Bergströms försök att skydda den anställde som fått sina privata 
dagboksanteckningar uppspelade på band inför alla ombord på fartyget. Georg kan 
i detta fall skildras som att han är självisk, då han under de studerade avsnitten 
endast bryr sig om sig själv och sina problem, han struntar i vad som händer 
ombord i övrigt. Torsten visar även dessa drag då han inrättar nya rutiner som 
innebär ytterligare arbete för besättningen enbart för sin egen skull, på grund av att 
han annars skulle kunna glömma bort viktiga saker. 
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Ledarskapsstrategier 
 
Strategierna framkommer av att strukturen ser ut som den gör. För att hävda sig i 
den mansdominerade branschen antar kvinnorna vissa strategier som Wahl et al 
(1998) definierar som den könsneutrala strategin, positiva strategin och 
omvärldsstrategin. 
 
Sara är den kapten som tydligast framställs enligt den könsneutrala strategin. 
Denna strategi innebär att det som kan förknippas med kvinnlig könstillhörighet 
tonas ned (Wahl et al, 1998). Hon talar inte om för sin älskare att hon har en son 
förrän han dyker upp på Freja i egen person. Att hon är klädd i kaptensuniform 
med byxor avsexualiserar hennes klädsel. Hon brukar dock ha blus till kostymen, 
vilket visar på en viss kvinnlighet.  
 
Vi tycker att hela tv-serien har en könsneutral strategi i sin framställning av 
kaptenerna. Det som Wahl et al framställer som typiskt kvinnligt – privatliv, barn, 
sexualitet, feminism – har en liten roll i kaptenernas liv. För att ta några exempel är 
Karin i de studerade avsnitten klädd i kjol och har utmärkande rött läppstift och 
röda naglar, vilket enligt oss anses vara kvinnligt. Hennes karaktär framställs dock 
på ett manligt sätt, där hon är auktoritär och bestämmande och inte gärna släpper 
folk inpå livet. De andra två kaptenerna som är kvinnor, Sara och Andrea, har ett 
mer kvinnligt, mjukt sätt där de tar hand om sina medmänniskor på ett närmast 
vårdande sätt för att använda sig av Hofstedes (1980) terminologi om femininitet. 
Dessa två har dock en mer manligt präglad klädsel med byxor och kavaj, de är 
dessutom osminkade. Den första kaptenen, Rolf Dahlén, anser vi har ett, enligt 
Helgesens (1991) föreställningar ihopkopplat med våra tolkningar, kvinnligt sätt 
att leda. Dessa iakttagelser pekar åt att de karaktärer som är kvinnor har fått 
manliga attribut och till viss del har de som är män fått kvinnliga attribut, vilket 
tyder på en vilja att neutralisera kaptenernas kön. 
 
Kvinnor som har antagit den positiva strategin har insett att könet har betydelse 
och betonar fördelarna med att vara kvinna (Wahl et al, 1998). Andrea visar tydligt 
sitt missnöje med att hon blivit avsatt som kapten och menar att det beror på att 
hon är kvinna och att hon inte beter sig som en man. Konstruktionen av 
ledarskapet enligt de manliga normerna tyder på att det är bättre att ha en erfaren 
man som kapten. 
 
Omvärldsstrategin innebär en strävan efter att skapa lika villkor mellan män och 
kvinnor i organisationen (Wahl et al, 1998). Andrea stämmer in även på denna, då 
hon i sina protester försöker förändra den gammalmodiga strukturen genom att 
ifrågasätta det som tystas ner. Hon står på sig när hon försöker få ledningen att 



Ledarskap ur ett genusperspektiv – framställningar i teori och fiktion 

74

förstå att hon är mer lämplig som kapten än Torsten och får till slut lön för mödan, 
då Torsten blir avsatt på grund av sin demens.  
 
Alvesson och Billing (1999) har tagit upp ett antal förklaringar till varför det är så 
få kvinnor på högre ledande poster. I Rederiet stämmer det inte som författarna 
menar att kvinnorna tar mer hänsyn till familjen. Tvärtom är de kaptener som är 
kvinnor ogifta, och i den mån de har barn är dessa vuxna och kan ta hand om sig 
själva. Detta anser Alvesson och Billing (1999) vara något som är vanligt för 
framgångsrika kvinnor på högre nivåer.  
 
Män och ledarskap står enligt Collinson och Hearn (1996) i relation till varandra, 
det kan förstås genom en säker och maskulin identitet, detta tycker vi motsvaras till 
viss del av Georg och Torsten som framställs som maskulina och säkra på sig 
själva till en viss grad. De är på grund av sina problem med alkohol och demens 
inga bra exempel i övrigt, men just dessa utmärkande egenskaper tycker vi passar 
in på dem.   
 
De föreställningar som finns av att kvinnor som ledare är otillräckliga enligt Wahl 
(1994) grundas på att kvinnan anses låta privatliv och familj gå före arbetet och 
karriären. I Rederiet framställs de kaptener som är kvinnor utan ett fungerande 
familjeliv, till skillnad från hur både Rolf och Georg som har familjeförhållanden 
på land framställs. Deras familjerelationer får stor påverkan på arbetet, t ex Rolf 
avgår som kapten för VD - posten efter påtryckningar från sin familj, och Georg 
börjar sitt alkoholmissbruk som håller på att rasera hans karriär på grund av sin 
dotter. Sara är den enda kvinnliga kaptenen som i sin framställning har en familj, 
nämligen en son. Han får anställning ombord, men hon är noga med att han inte 
särbehandlas från de övriga anställda. Det läggs heller inte mycket fokus kring det 
faktum att han är kaptenens son. Wahl (1994) anser även att männen ser kvinnorna 
som otillräckliga. Detta illustreras till viss del av Torsten, som kan sägas vara en 
representant för hur det ser ut i den verkliga rederibranschen. Han ignorerar 
Andreas förslag till förändringar och är allmänt nedvärderande mot henne. 
Kvinnorna ser däremot kvinnor som kompetenta, men de ser andra problem, 
nämligen att män och kvinnor inte har samma förutsättningar i karriären. (Wahl, 
1994) Andrea framställs som att hon tydligt visar att hon anser sig själv vara 
kompetent nog att vara kapten samtidigt som hon inser problemet med att vara 
kvinna i en mansdominerad bransch. 
 
Collinson och Hearn (1996) bedömer att männens karriärer ofta skapas med hjälp 
av osynlig hjälp från kvinnor. Enligt Wahl (1994) har männen bristande kunskaper 
om kvinnornas uppfattning om vad de kan prestera i arbetslivet och förutsätter att 
de inte vill bli ledare. Hon anser att problemen även har uppstått på grund av att det 
inte finns någon dialog mellan kvinnor och män i näringslivet. En anledning till att 
kvinnorna inte blir valda till ledande positioner i samma utsträckning som män 
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beror enligt Collinson och Hearn (1996) på att de ser till sin familj före arbetet. Så 
är inte fallet med de kvinnor som är kaptener i Rederiet. Kanske är det just därför 
de har fått denna position i den annars så mansdominerade branschen. 
 
Strukturens betydelse 
 
Höök (2002) diskuterar den svenska arbetsmarknaden och segregeringen som 
förekommer där. Hon menar att det finns uppenbara skillnader mellan kvinnor och 
män, både horisontellt och vertikalt. I den verkliga rederibranschen är det i 
synnerhet den vertikala segregeringen som kommer fram. Strukturen på Freja är 
som i den verkliga rederibranschen starkt hierarkisk och domineras av män i de 
högre skikten av organisationen. Det är som tidigare nämnts i verkligheten endast 
cirka 1 % av det totala antalet kaptener som är kvinnor. För närvarande motsvarar 
det 10 stycken. På Freja ser fördelningen något annorlunda ut då 5 av 17 kaptener 
har varit kvinnor, detta motsvarar 29 procent och kan inte anses vara rättvisande 
för hur det ser ut i verkligheten. För att göra en liknelse mellan fiktion och 
verklighet skulle det i princip kunna innebära att hälften av landets kvinnliga 
kaptener har tjänstgjort på Freja.  
 
Kvinnor som kaptener är en minoritet, och även på fartygsbryggan förekommer det 
få kvinnor, inom rederinäringen återfinns de ofta på lägre hierarkiska nivåer. När 
serien startade var både VD och kaptenen på M/S Freja män, närmare bestämt var 
det far och son Dahlén som höll i rodret. Enligt vår mening råder det förväntningar 
att dessa poster vanligtvis innehas av män. Av just den anledningen anser vi att 
manusförfattarna inledningsvis valde att utgå ifrån de förväntningar som finns i 
samhället för att sedan luckra upp dessa föreställningar. Under årens lopp så 
återfinns kvinnor både på VD-posten och på kaptensposten hos Dahléns. Den 
första kaptenen (Rolf Dahlén) var en man, medan nästa kapten som kom in i serien 
(Sara Torstensson) var kvinna. Kanske var det för kontroversiellt att starta serien 
med en kvinna som kapten på grund av den minoritetsstämpel som kvinnor har 
som kaptener inom denna bransch samt den kultur som enligt Sjöbefälsförbundet 
”sitter i väggarna”. 
 
Då vi i denna uppsats har ett genusperspektiv är det naturligt att se på kvinnors och 
mäns förutsättningar och möjligheter i organisationer. Detta kan till exempel vara 
segregering i sysslor, antalsmässig könsfördelning eller hierarkisk könsfördelning. 
(Wahl et al, 2001) Vi menar att rederibranschen kan ses som en tydligt könsmärkt 
strukturerad bransch, där männen dominerar på de högre positionerna. Kanter 
(1977; 1993) menade i sina studier att attityden till arbetet inte beror på individen, 
utan på vart i organisationen personen är placerad. Det är alltså strukturen som har 
betydelse för om en person kan bli befordrad eller ej. Vid tillämpning av Kanters 
(1977; 1993) olika möjligheter att utvecklas och göra karriär i organisationen kan 
vi urskilja följande: 
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Möjlighetsstruktur bygger på vilka möjligheter och chanser till utveckling som 
finns i organisationen (Kanter, 1977; 1993). Den profession vi har studerat 
(kaptenerna) har ingen möjlighet att utvecklas eller förflyttas om det ska ske uppåt 
i organisationen. De är säkra på sin post. Det finns därmed ingen skillnad mellan 
de kaptener som är kvinnor och de som är män. Styrman är den tjänst som är 
närmast kapten, då dessa ofta har samma yrkesutbildning. I de avsnitt vi har 
betraktat förekommer det bara män på bryggan, förutom när Andrea är styrman. 
Hon får chansen till att bli tillförordnad kapten när Georg dör. Vi anser att det är en 
manlig dominans i Rederiet precis som i den verkliga rederibranschen.  
 
Maktstruktur syftar till vilka möjligheter individer har att styra över resurser, och i 
vilken utsträckning de känner sig säkra på sin plats (Kanter, 1977; 1993). 
Maktstrukturen i Rederiet kännetecknas av att kaptenerna har stor makt. De 
delegerar ansvar och tillåter självständighet även neråt i hierarkin. Dock ser vi ett 
undantagsfall, nämligen då Andrea är tillförordnad kapten. Hon framställs inte med 
lika stor makt som de övriga kaptenerna, och det ges heller ingen bild av att hon 
delegerar något ansvar. Vid flera tillfällen kommenteras hennes position med 
betoning på tillfällig.  
 
Antalets betydelse (majoritet och minoritet) beaktar vilken betydelse den 
antalsmässiga könsfördelningen har i organisationen (Kanter, 1977; 1993). 
Rederiet har en tydlig könsfördelning, dock inte lika tydlig som i den verkliga 
rederibranschen. När en kvinna i Rederiet är kapten är det aldrig någon annan 
kvinna som är styrman, utan kaptenen är då ensam kvinna och den utsatta 
minoritetspositionen blir då tydlig. Kvinnorna tar efter de männens 
kaptensbeteende eftersom det finns få kvinnliga förebilder. Detta medför att även 
de kaptener som är kvinnor har liknande beteenden som de som är män. Vi 
betraktar detta som en logisk följd av att de måste göra detta för att klara sig i den 
mansdominerade strukturen, så att de behåller sin auktoritet som kapten.  
 
Kaptensyrket som profession är präglat av ett auktoritärt förhållningssätt som 
tydligt avspeglas i framställningen av både de kaptener som är kvinnor och de som 
är män. Kulturen på ett fartyg har gamla anor och ”sitter i väggarna”, vilket vi även 
ser på Freja då vi t ex aldrig får se kaptenerna i civila kläder, samt att kaptenerna 
har en respektingivande position som visar sig genom att de anställda tilltalar vissa 
av dem med Ni. Profession har en betydelse i Rederiet då kaptenernas auktoritet 
inte ifrågasätts. Professionen förstärks av de formella kläder som samtliga kaptener 
bär, samt att ränderna på kavajen har betydelse. Ett exempel på det är då Andrea 
blir degraderad till styrman och hennes älskare säger att en rand till mer eller 
mindre inte spelar någon roll. Men det gör det för henne.  
 
Organisationen på Freja är strikt hierarkisk och överensstämmer med Kvande och 
Rasmussens (1993) teori om att karriären i hierarkier sker på mäns premisser. 
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Detta styrks av vår diskussion ovan om att kvinnorna har anpassat sitt beteende till 
de normer som tidigare kaptener som varit män har satt upp och att de kaptener 
som är kvinnor inte nämnvärt skiljer sig från de som är män. Alla kaptener har 
likadant beteende, även om alla har olika personligheter. Deras diskussion om att 
en nätverksstruktur skulle ge goda utvecklingsmöjligheter för både kvinnor och 
män är svårt att genomföra på ett fartyg, i synnerhet på Freja då det hela tiden 
händer saker som gör situationen ofördelaktig. Då passar det enligt Mullins (1999) 
bäst med en auktoritär ledarstil, vilken i sin tur är lättast att genomföra i en 
hierarkisk struktur. 
 
Vi ser tydligt i organisationen det som Kanter (1977; 1993) nämner ”tokens”, d v s 
kvinnor i minoritet som antar olika strategiska beteenden. ”Modern” identifierar vi 
med Sara, då hon framställs som stödjande och beskyddande för sina anställda. 
”Järnjungfrun” representeras i första hand av Karin, men stämmer även delvis in på 
de andra kvinnliga kaptenerna, då de tvingas ha en auktoritär attityd för att hävda 
sig i organisationen. De framställs som målmedvetna, respektingivande och raka. 
De övriga två stereotyperna ”förförerskan” och ”maskoten” tycker vi inte att det är 
någon av kaptenerna som framställs att vara då dessa beteenden anses 
kännetecknas av humor och sexuell anspelning. Samtliga av de kaptener som är 
kvinnor är strikt klädda i kaptensuniform, även under sin lediga tid.  
 

5.3 Hofstede 
 
Hofstedes (1980) olika kulturdimensioner handlar liksom Yukls (1994) teorier om 
att utforma ett effektivt ledarskap. Hofstede (1980) behandlar individers 
egenskaper utifrån kulturella kontexter. 
 
Maktdistansen är i rederibranschen som sådan stor, d v s kaptenerna är auktoritära 
och vill hålla avstånd till dem som finns på lägre nivåer i hierarkin. På Freja 
stämmer detta in på de flesta av de studerade kaptenerna. De framställs som att de 
är strikta och vill hålla distans till de övriga anställda. Karin t ex som benämner de 
anställda vid sina efternamn och själv blir kallad ”Ni” eller kapten Bergström av 
personalen. Den enda som framställs som att ha mindre maktdistans är Rolf som 
har en informell relation till de anställda och nämner besättningen vid förnamn och 
blir även själv kallad Rolf av dem. 
 
Osäkerhetsundvikandet ser olika ut beroende på vilken av kaptenerna som 
studeras. Torsten t ex återges som att han har ett stort osäkerhetsundvikande p g a 
sin demens och vill ha stor kontroll och mycket regler. Han är emot 
improvisationer och dylikt då detta kan medföra att någon kommer på hans 
problem. De övriga kaptenerna har ett mindre mått av detta. Det framställs som att 
de tar dagen mer som den kommer. I alla fall i större grad än vad Torsten gör. Sara 
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har ett visst mått av osäkerhetsundvikande då hon vill undvika allting som inte hör 
till hennes ordinarie arbetsuppgifter. 
 
Dimensionen om kollektivism och individualism visar sig relativt tydligt i 
Rederiet. Kaptenerna framställs som individer som klarar sig själva. Det framställs 
som om kaptenerna är ganska ensamma och får ta sina beslut på egen hand. Något 
som även stämmer in på den verkliga rederibranschen är vikten av formella 
meriter, vilket kan förknippas med individualism. 
 
Den sista och för detta arbete den viktigaste dimensionen är maskulinitet och 
femininitet. Denna jämförelse sker med utgångspunkt i hur kaptenerna i Rederiet 
framställs, med vissa likheter med hur den verkliga rederibranschen ser ut. Enligt 
den maskulina dimensionen är det mannen som ska arbeta, medan kvinnan 
förväntas arbeta i hemmet och ta hand om familjen. Denna syn stämmer, enligt vad 
vi erfarit, in på rederibranschen i Sverige. I Rederiet framställs inte detta på ett lika 
tydligt sätt. Vissa kaptener framställs som om de enligt Hofstedes terminologi vore 
mer feminina t ex Rolf som visar empati och medkänsla för sina arbetskamrater. 
Detta anses enligt Hofstede vara en kvinnlig företeelse. 
 
Såsom kaptenernas karaktärer framställs i Rederiet, är det inte så tydligt att de 
kvinnliga kaptenerna agerar på ett, enligt Hofstede (1980), feminint sätt och inte 
heller att männen agerar på ett maskulint sätt. Det går att se feminina drag hos 
vissa av de kaptener som är män och mer maskulina hos de som är kvinnor. Till 
exempel kan Rolf anses vara feminin i sin framställning i den aspekten att han bryr 
sig om sin personal på ett omvårdande sätt, och är inte maskulint ”bestämd”. 
Torsten däremot kan upplevas som hård och bestämd i sin skildring då hans 
uppsyn är tvär och hård. Även Andrea visar detta då hon framställs ha samma 
beteendemönster som Torsten då hon i detta fall beter sig som en ensamvarg som 
klarar sig själv. Kvinnorna skildras som att de är dominerande i sina roller som 
ledare. Karin t ex med sin auktoritära, bestämda stil kan i sin framställning mer 
liknas med de maskulina drag som Hofstede beskriver.  
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6. Slutsatser 
 
 
Avsikten med detta kapitel är att besvara de inledande frågeställningarna med 
utgångspunkt i analysen, samt ge en sammanfattande diskussion kring syftet med 
uppsatsen. Avslutningsvis kommer en slutdiskussion att föras om hur det fungerat 
att använda fiktion som empiri och empiri som teori. 
 
 

6.1 Frågeställningarna besvaras 
 
Nedan besvaras uppsatsens frågeställningar under respektive rubrik. Svaren är 
resuméer av vad vi kommit fram till i vår analys. Vi har valt att lyfta fram de delar 
som vi ansåg vara av störst betydelse för vad vi vill att uppsatsen ska förmedla 
angående ledarskap ur ett genusperspektiv. Slutligen förs en summerande 
diskussion kring kontentan av uppsatsen och dess syfte.  
 

6.1.1 Hur framställs kvinnor och män som ledare i Rederiet med 
utgångspunkt i vetenskaplig organisationsteoretisk ledarskaplitteratur som är 

genusomedveten? 
 

Den genusomedvetna vetenskapliga litteraturen framställer ledare och ledarskap ur 
ett individperspektiv, med fokusering på effektiva ledare. Vid jämförelse med 
framställningen av kaptenerna i Rederiet kan vi konstatera att de olika individerna 
har skilda egenskaper som delvis stämmer in på teorierna. Skillnaderna i 
ledarskapet hos kaptenerna är inte utmärkande, utan ligger snarare i om de är 
effektiva som ledare eller inte.  
 
Ingen av de studerade kaptenerna anser vi vara speciellt effektiva ledare enligt de 
egenskaper som Yukl framhäver. Kaptenerna framställs med egenskaper som 
stämmer in på ett fåtal kategorier vardera, men samtliga karaktärer saknar de drag 
som skapar en helhet för att vara effektiva som ledare. Georg och Torsten är 
särskilt svåra att fastställa då de båda har andra problem som gör att de inte 
framställs som särskilt bra ledare. Georg har allvarliga alkoholproblem och Torsten 
har demens, därmed är båda dessa uträknade som effektiva ledare. Sara är den vi 
anser har mest liknelser med en effektiv ledare. Hennes karaktär framställs enligt 
flest av Yukls egenskaper i jämförelse med de övriga kaptenerna, och hon finns 
med i tre av de fyra grupperingarna för effektiva ledare som Yukl definierar. Den 
grupp som hon inte är representerad i är den för information, vilken är en grupp där 
även få av de övriga kaptenerna finns med. Sara är ensam i gruppen för påverkan 
av människor, hon berömmer för prestationer men är varken motiverande eller 
belönande.  
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6.1.2 Hur framställs kvinnor och män som ledare i Rederiet med 
utgångspunkt i populär genusmedveten litteratur? 

 
Framställningen av de skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare som 
Helgesen (1991) och Börjesson (1992) menar finns tycker vi oss inte kunna se i 
Rederiet. Det som författarna klassificerar som skillnader mellan manligt och 
kvinnligt ledarskap ligger snarare i individernas personliga egenskaper. Rolf 
Dahlén, den första kaptenen på Freja, framställs i Börjessons och Helgesens termer 
mer med kvinnliga ledaregenskaper, medan nästa kapten, Sara Torstensson, som är 
kvinna (och även Karin Bergström) kan anses vara mer manliga i sitt ledarskap 
enligt deras terminologi. De kaptener som vi anser stödja Helgesens (1991) och 
Börjessons (1992) resonemang är Torsten Jansson och till viss mån Georg Lager 
(även om denne inte blivit analyserad enligt Helgesen) då dessa beter sig enligt vad 
författarna anser vara manligt. Då dessa två har andra betydande problem (demens 
och alkoholism) kan de ändå inte anses vara bra exempel på män som ledare. Vi 
ser även ett, enligt Helgesen, kvinnligt ledarbeteende hos Andrea Melin. 
 

6.1.3 Hur framställs kvinnor och män som ledare i Rederiet med 
utgångspunkt i vetenskaplig genusmedveten litteratur? 

 
Frågan behandlar vetenskaplig genusmedveten litteratur. I denna grupp vill 
författarna framhålla att det inte är någon större skillnad mellan män och kvinnor 
som ledare på grund av deras individuella egenskaper. Snarare är det strukturen 
som medför att kvinnor agerar på annorlunda sätt eftersom de är i minoritet.  
 
Både de kaptener som är män och de som är kvinnor framställs i Rederiet enligt det 
Collinson och Hearn (1996) benämner maskulint och auktoritärt. Vi anser att 
Alvesson och Billing (1999) har rätt då de påstår att det inte förekommer skillnader 
mellan män och kvinnor i ledande positioner.  
 
Bland de kvinnliga ledarskapsstrategier som enligt Wahl et al (1998) framkommer 
på grund av strukturen i organisationen, är den könsneutrala strategin den 
tydligaste i Rederiet. Både de kvinnliga och de manliga karaktärsdragen tonas ned 
och ersätts med attribut från det motsatta könet. De kaptener som är kvinnor 
framställs med manliga karaktärsdrag och Rolf Dahlén, som får vara representant 
för männen, framställs med kvinnliga drag.  
 
Att de kaptener som är kvinnor skulle vara otillräckliga på grund av familj 
stämmer inte i Rederiet, där arbetet verkar gå före allt annat. Samtliga kaptener 
ombord på Freja är ogifta, vilken vi ser som tecken på den könsneutralitet som 
Wahl et al (1998) talar om. Det finns heller inga familjemedlemmar som påverkar 
ledarskapet i någon större utsträckning. Dock är kvinnorna i minoritet då den 
huvudsakliga delen av besättningen på ledande positioner är män. Detta anser vi 
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vara en förklaring till att skillnaderna mellan de kaptener som är män och de som 
är kvinnor är små. 
 
Enligt vår mening så överensstämmer inte framställningen av de kaptener som är 
kvinnor på Freja med teorierna om kvinnligt ledarskap, utan i själva verket skildras 
de mer som manliga. Vi anser att de kvinnorna i serien har försetts med maskulina 
drag i enlighet med Hofstedes (1980) terminologi. Likaså har männen till viss del 
(Rolf Dahlén) försetts med feminina drag. Kvinnorna framställs som självsäkra 
och på de ledande positionerna åsidosätts familjerna till förmån för karriären. Detta 
har lett till att relationen till deras barn ofta är ansträngd. Kanske beror detta på att 
branschen ser ut som den gör i verkligheten, med en kraftig mansdominans och en 
maskulin anda. För att få serien att verka trovärdig, trots försöket att jämställa 
kaptenerna, måste kvinnorna agera mer som män för att passa in. De kaptener som 
är kvinnor framställs inte tydligt enligt de feminina kriterier som finns i litteraturen 
av Hofstede. Männen däremot är så självklara inom branschen att deras 
maskulinintet/manlighet inte är så lätt att rubba och därför är det mer legitimt att 
framställa männen som feminina och med besvär såsom demens och alkoholism. 

 
6.1.4 Sammanfattande kommentarer 

 
Då idén med studien var att visa tolkningar utifrån olika perspektiv såg vi inga skäl 
till att integrera de olika teorierna. Vi avsåg inte heller att bilda nya teorier enligt 
vårt hermeneutiska synsätt. Studien har eftersträvat en ökad förmåga till reflektion 
kring ledarskap ur ett genusperspektiv. Det vi kommer fram till i studien är att 
vetenskaplig genusomedveten litteratur har ett individperspektiv på ledarskap och 
framställer ledare utan någon skillnad mellan män och kvinnor. Denna grupp 
fokuserar på ledarens effektiva egenskaper, och vi har vid jämförelsen med 
framställningen av kaptenerna i Rederiet kunnat konstatera vissa likheter med 
dessa teorier.  
 
Populär genusmedveten litteratur har även denna ett individperspektiv på ledarskap 
och framställer ledare med skillnad mellan män och kvinnor. Författarna inom 
denna grupp benämner kvinnors ledarskap för kvinnligt och mäns för manligt, 
vilka är genusbegrepp som vi som författare menar är socialt konstruerade. Vi kan 
konstatera att vid jämförelsen med framställningen av kaptenerna i Rederiet har två 
av de kaptener som är kvinnor ett manligt ledarskap och en av männen har 
kvinnligt ledarskap enligt den terminologi som används i litteraturen.  
 
Vetenskaplig genusmedveten litteratur har både ett visst individperspektiv, men 
främst ett strukturperspektiv på ledarskap. Enligt individperspektivet är det inte 
någon skillnad mellan mäns och kvinnors sätt att leda, vilket vi även kan 
konstatera i framställningen av kaptenerna i Rederiet. Strukturperspektivet innebär 
att strukturen får betydelse för ledarskapets utformning. På fartyget Freja är det en 
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strikt hierarkisk struktur där män dominerar på de ledande positionerna, vilket vi 
ser som en bidragande orsak till att kvinnorna har antagit manliga ledaregenskaper. 
 
Sammanfattningsvis framställs karaktärerna i Rederiet som att de, enligt våra 
tolkningar, bäst stämmer överens med den vetenskapliga genusmedvetna 
litteraturen. Denna säger att det inte förekommer några skillnader ur ett 
individperspektiv, men att strukturen medför att kvinnorna anpassar sitt ledarskap 
till den manliga normen för att inte vara avvikande. Enligt hur ledarna framställs i 
Rederiet finner vi inga skillnader mellan kvinnor och män.  
 

6.2 Slutdiskussion 
 
Vi avser här att föra en avslutande diskussion kring vår studie där vi bl a behandlar 
dess trovärdighet som magisteruppsats i företagsekonomi. Vi diskuterar även det 
annorlunda valet av empiri samt vad vi lärt oss under studien. 
 

6.2.1 Fiktion som empiri 
 
Det har varit en utmaning att använda en tv-serie i arbetet med uppsatsen. Eftersom 
en tv-serie är en fiktion blir uppsatsens utseende annorlunda mot det traditionella 
utseendet på uppsatser av detta slag. I vanliga fall är empirin uppsatsens praktiska 
tillämpning och motsvaras då vanligtvis av ett eller flera företag. I denna uppsats 
motsvaras empirin av referensramen då denna till stor del bygger på empirisk 
(praktiskt tillämpad) forskning utförd av de författare vi använt oss av. Detta 
innefattar både den vetenskapliga och den populära litteraturen, vilket även är 
fallet i de flesta traditionella uppsatser. Många frågar sig säkert om det är möjligt 
att använda en tv-serie som empiri i en magisteruppsats i företagsekonomi. Vi 
hävdar att det går bra. Den stora skillnaden är att personerna i de avsnitt vi 
observerat inte har någon chans att kommentera och rätta det vi skriver. En annan 
skillnad är att de avsnitt vi betraktat finns på videoband, och därmed har vi haft 
möjlighet att spola tillbaka banden och, i de fall det varit något vi inte riktigt 
uppfattat, betraktat scenerna flera gånger. Detta kan jämföras med en intervju där 
en bandspelare har använts och de inspelade svaren spelas upp upprepade gånger. 
Fördelen med video är att det även går att se ansiktsuttryck och gester.  
 
För att kunna genomföra uppsatsen ansåg vi det viktigt att föra en diskussion om 
verklighet och fiktion i dess inledande delar. Dels för att få läsaren att inse hur vi 
betraktar skillnaderna och dels som en introduktion till valet att skriva en 
magisteruppsats som baseras på en tv-serie.  
 
Vi har förståelse för att verkligheten är en social konstruktion. Detta innebär att 
alla individer har en egen tolkning och förståelse för vad verkligheten är. Alla 
intryck som har betydelse för verklighetsuppfattningen betraktas inom 
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kunskapssociologin vara av betydelse. Denna uppsats handlar om framställningar 
av ledarskap i olika kontexter, varav en framställning är i fiktionen. Vi menar att 
fiktionen har betydelse för vår verklighetsuppfattning, då dessa framställningar 
hjälper till att konstruera en syn på ledarskap i samhället. Tv-serien Rederiet når ut 
till en stor mängd tittare, vilket motiverar relevansen av att studera denna fiktiva 
organisation. Vår referensram utgörs till största delen av tidigare empirisk 
forskning, d v s studier av den s k verkligheten. Vår uppsats är således en studie av 
framställningar både i verklighet och i fiktion, vilket vi menar bidrar till en 
helhetsförståelse för ledarskap ur ett genusperspektiv. Vi hoppas även att detta 
annorlunda val av empiri kan inspirera till nytänkande för blivande uppsatsskrivare 
angående möjliga empiriska val.  
 

6.2.3 Studiens trovärdighet 
 
Våra litteraturgrupperingar har bidragit till olika infallsvinklar på ledarskap, som 
enligt den kritiska teorin ger utrymme för intressanta tolkningar. Referensramen 
innefattar såväl teorier som stöder varandras resonemang och de som är klara 
motsättningar till varandra. Resonemanget kring multipla tolkningar bygger på 
samma tankegångar, att med skilda teorier ge läsaren möjlighet till egna 
reflektioner. Med ett individ- och strukturperspektiv ges dessutom möjlighet till 
ytterligare tolkningar och flera intressanta synvinklar i analysen.  
 
Eftersom uppsatsen är av kvalitativ karaktär är studiens trovärdighet, beroende, 
överförbarhet och bekräftelsebarhet viktig. Vi kommer därför att behandla dessa 
kriterier nedan.  
 
Med studiens trovärdighet i åtanke har vi fortlöpande under arbetet med studien 
ställt oss frågan huruvida de teorier vi valt kan anses vara generella, och om de 
empiriska observationer vi gjort är hållbara. Det finns en mängd litteratur kring 
ledarskap, och urvalet i vår referensram utgörs av de författare som vi anser har 
haft störst betydelse för att kunna besvara de frågeställningar vi satt upp. Vi anser 
att dessa kan betraktas som generella teorier för olika sätt att definiera ledarskap ur 
ett genusperspektiv. Vår studie av Rederiet har givit ytterligare en bild av hur 
kvinnor och män framställs som ledare. Tillsammans hoppas vi att dessa 
framställningar ska ge en djupare förståelse för hur män och kvinnor som ledare 
framställs i teori och fiktion, och att de slutsatser vi kommit fram till ska vara 
rimliga och trovärdiga. Vi har även försökt skapa en röd tråd genom uppsatsens 
olika delar genom att få de använda vetenskapliga ansatserna och metoderna att 
genomsyra uppsatsens övriga kapitel för hur vi insamlat informationen.  
 
För att uppnå kravet på beroende har vi beskrivit hur studiens tillvägagångssätt och 
vår vetenskapssyn som ligger till grund för uppsatsen. Vi har även tagit hänsyn till 
att ny kunskap har uppkommit under studiens gång, vilket har medfört ändrade 
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förutsättningar. Både syftet med studien och dess frågeställningar har ändrats vid 
upprepade tillfällen. Med tiden har vi upptäckt saker som inte riktigt passat in, eller 
som inte varit relevanta att ha med. Dessa har då eliminerats. På samma sätt har vi 
tagit med teorier som vi från början inte hade tänkt använda, men som vi insåg att 
vi faktiskt behövde för att få uppsatsen så omfattande som vi önskade. Ett exempel 
på det är Collinson och Hearns (1996) definition av manligt ledarskap som vi 
inkluderade efterhand.  
 
Avsikten med uppsatsen var att åstadkomma en djupare förståelse för ledarskap ur 
ett genusperspektiv. De framställningar av ledare som studien resulterat i menar vi 
kan vara av intresse för andra studier inom manligt och kvinnligt ledarskap. 
Därigenom kan uppsatsen sägas vara överförbar till andra studier.  
 
Uppsatsens bekräftelsebarhet, d v s kriteriet som innebär att vår egen förståelse inte 
får genomsyra de framställningar vi har gjort, styrks med den diskussion som vi 
har haft angående metoden för studien. Att vara objektiv i beskrivningarna av 
något som är egna tolkningar är svårt och vi är medvetna om att det ibland är våra 
subjektiva bedömningar som kommer fram. Detta har vi försökt eliminera genom 
att låta utomstående personer läsa uppsatsen, t ex seminariegruppen, handledaren 
och familjemedlemmar. 
 
Uppsatsen skulle ha kunnat ha ett annat innehåll och utseende om den skrivits av 
två andra uppsatsskrivare. Även om de studerat samma avsnitt av Rederiet som vi 
gjort hade det varit deras egna högst personliga tolkningar av karaktärerna. En 
annan viktig aspekt är att uppsatsen skulle se annorlunda ut beroende på i vilken 
tidsperiod den skrevs. Skulle samma studie genomföras om några år skulle det 
eventuellt finnas andra teorier att jämföra med, samt att samhället och människors 
preferenser skulle se annorlunda ut.  
 
Vi menar att framställningarna i den fiktiva organisationen i Rederiet många 
gånger ger en mer sanningsenlig bild av ledare än vad den organisationsteoretiska 
litteraturen gör. Mycket av handlingen kan vid en oreflekterande anblick tyckas 
vara oväsentliga, att de inte har med arbetet och ledarskapet att göra. T ex utgör 
känslor och relationer en stor del av seriens handling. I litteratur om ledarskap tas 
inte denna aspekt upp, men vi anser att känslor faktiskt har betydelse för 
ledarskapet. Faktum är att alla individer inte alltid kommer överens, i det här fallet 
ledare och ledda, vilket får påverkan på relationen och ledarskapet. I Rederiet 
framställs detta extra tydligt i Andrea Melins relation till säkerhetschefen ombord. 
Säkerhetschefen tycker inte om Andrea och tar alla chanser till att provocera 
henne, även inför andra anställda ombord.  
 
Kanske kan denna diskussion ge inspiration till ännu en uppsats med Rederiet som 
empiri? 
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