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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Framställningen av de olika karaktärerna i tv-såporna överdrivs ofta för att fånga 
en publik och ge ett spännande innehåll. De företeelser som tas upp i tv-såporna kan ofta 
relateras till vardagen. Tittaren skall känna igen sig i innehållet, de fiktiva situationerna och 
karaktärerna skall verka normala men samtidigt överdrivna och skruvade för att fånga 
tittarnas uppmärksamhet. Detta betyder att Rederiets olika karaktärer bör ha verklighets-
anknytning och att det på så sätt är intressant att studera hur de olika ledarstilarna skildras. 
 
Syfte: Syftet är att utifrån befintliga ledarskapsteorier analysera och jämföra tre utvalda 
karaktärer i tv-serien Rederiet. Detta för att identifiera ledarskap på tre hierarkiska nivåer – 
maskinchef, intendent och kapten – samt analysera hur ledarskap framställs i tv-serien. 
 
Genomförande: Empirikapitlet baseras på ett antal utvalda avsnitt av tv-serien Rederiet. 
 
Slutsats: De bilder som förmedlas kan jämföras med ledarskap hämtad ur de vetenskapliga 



  

framställningarna. Vi konstaterade att de tre studerade ledarna skiljer sig åt. Ledarskap beror 
på vem som utövar det och skiljer sig åt även i arbetslivet. De förmedlade bilderna visar att 
ledarskap skiljer sig åt och formas bland annat av personlighet och hierarkisk position. Detta 
gäller inte bara i tv-såpan Rederiet utan generellt i organisationer.  
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Sammanfattning 
Abstract 
Background: The description of different characters in soap operas are often exaggerated to 
catch the viewers interest and to present an exiting content. The phenomenon that takes 
place in soap operas can often relate to every-day-life-situations. The viewers should 
recognise them selves in the content, the imaginary situations and the characters should be 
normal but at the same time exaggerated and twisted to catch the viewers attention. This 
means that the characters in Rederiet should have connections to the real world and this 
makes it interesting to study how the different styles of leadership are described. 

 
Purpose: The purpose is to analyse and compare three chosen characters in the soap opera 
Rederiet, from existing leadership theories. To identify leadership on three hierarchical levels 
– head of machinery, superintendent and captain – and to analyse how leadership are 
described in the soap opera. 

 



  

Realization: The study is based on videotaped episodes of the soap opera Rederiet. 
 

Conclusion: The mediate illustrations can be compared to the scientific theories. The three 
managers are different from each other. Leadership depends on the managers acting, in the 
soap opera and in real life. The mediate illustrations show that leadership are different and 
dependent on personality and hierarchical position. This holds for Rederiet and for real 
organizations. 
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11..  IInnlleeddnniinngg  
I detta kapitel presenteras en bakgrund till vad som väckte intresset för 
studiens inriktning. Vidare förs en diskussion om empirivalet, hur ledarskap 
kan definieras och vilka faktorer som är av betydelse för denna studie samt en 
kortare beskrivning av empirin. Bakgrunden mynnar ut i problemdiskussion, 
syfte och tillhörande avgränsningar.  

11..11  BBaakkggrruunndd  
Intriger, fester och starka karaktärer – allt detta blandas i tv-serier, som till 
exempel Rederiet, för att skapa spänning och väcka intresse hos tittaren. De 
program som visas på tv påverkar människor i olika grad och tittarna kan vara 
mer eller mindre medvetna om vilken effekt budskapet i programmet ger. Att 
nyheter påverkar oss mer medvetet kanske är enklare att inse, då situationerna 
som visas ofta är nyinspelade eller direktsända och tittaren vet att det som visas 
har hänt på riktigt. Framställningen av de olika karaktärerna i tv-såporna 
överdrivs ofta för att fånga en publik och ge ett spännande innehåll 
(www.insidan.net, 021111). 
 
Vi frågade oss vilken bild av ledarskap tv-såpor förmedlar i jämförelse med de 
vetenskapliga framställningarna? Genom att studera och analysera utvalda 
karaktärer i en av Sveriges första såpor – Rederiet – skall vi utifrån den bild 
som framställs identifiera karaktärernas ledarskap. Vårt intresse ligger i att 
analysera om det finns någon koppling mellan de påhittade karaktärernas 
ledarskap, som utspelar sig i en tv-såpa, gentemot vetenskapliga ledarskaps-
teorier. Utifrån denna koppling kan vi sedan få en uppfattning av vad det är för 
budskap om ledarskap som framställs genom Rederiet.  
 
Tv-såporna blir allt vanligare i tv: s utbud. För att visa på den stora 
genomslagskraft de har fått kan vi jämföra antalet tittare till Rederiet med 
antalet läsare till en av Sveriges största affärstidningar. Rederiet har visats 
under en tioårs period och har som lägst haft 1 060 000 tittare och som mest 2 
335 000 tittare. I snitt har cirka 1 775 000 tittat på serien, det vill säga 21,5 
procent av Sveriges befolkning har regelbundet följt serien. (Annica Sjögren, 
SVT, 021126) Detta kan jämföras med Dagens Industri som har cirka 500 000 
läsare per dag (www.di.se, 030109) Vi anser det intressant att det är många 
tittare till varje avsnitt och antar att den publik som Rederiet har är bredare än 
affärstidningarnas.  
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De företeelser som tas upp i tv-såporna kan ofta relateras till vardagen. Tittaren 
skall känna igen sig i innehållet, de fiktiva situationerna och karaktärerna skall 
verka normala men samtidigt överdrivna och skruvade för att fånga tittarnas 
uppmärksamhet. (www.insidan.net, 021111) Detta betyder att Rederiets olika 
karaktärer bör ha verklighetsanknytning och att det på så sätt är intressant att 
studera hur de olika ledarstilarna skildras. Att serien har sänts under tio år har 
medfört att många av Sveriges befolkning någon gång har sett delar av ett 
avsnitt eller följt serien mer eller mindre regelbundet. I och med att Rederiet 
har haft sådant enormt genomslag får såpan stor betydelse för den bilden av 
ledarskap som förmedlas. En fördel med att välja en fiktion är att materialet 
redan finns dokumenterat, vilket gör studien mindre tidskrävande än om den 
skulle utföras på ett verkligt företag. I och med denna studie var det möjligt att 
studera flera hierarkiska nivåer, vilket inte skulle kunna vara möjligt med ett 
verkligt företag med tanke på avsatt tid för studien. 
 
Valet av tv-såpa kan motiveras med att Rederiet är en av de första svenska tv-
såpor som visats och även, som nämndes ovan, har haft många tittare genom 
åren. Ytterligare faktorer som påverkar vårt val är att serien utspelar sig på en 
arbetsplats, det vill säga ombord på ett fartyg, och att det där finns många 
privata relationer, vilket gör att budskapet som sänds ut lättare kan relateras till 
tittarens vardag. Tittaren kan känna igen olika ledarstilar med de personer de 
möter i vardagen. Det bör också noteras att rederiet är en organisation och att 
fartyget blir avgränsat från omvärlden. Vidare kan paralleller dras till 
Finlandskryssningar, tittaren känner igen sig i miljön och kan kanske vid en 
kryssning passa ihop de olika karaktärerna med den personal som finns ombord 
på färjan. 
 
Såpoperorna kommer ursprungligen från tidiga amerikanska radioprogram, den 
första såpan i radio som sändes på dagtid var Painted Dreams. 1932 sponsrade 
Procter & Gamble (tillverkare av bland annat tvättmedel) en komediserie för 
kvinnor som även den sändes på dagtid för att marknadsföra ett av företagets 
tvättmedel. Det var i och med detta som termen såpopera uppstod. (Selby & 
Cowdery, 1995) 
 
En typisk såpa utspelar sig mellan ett begränsat antal människor som alla har 
någon slags relation till varandra. Relationerna mellan personerna står i 
centrum och kännetecknas av problem, konflikter och intriger. De senare har 
ofta romantiska inslag. (www.insidan.net, 021111) Utmärkande drag för såpor 
är till exempel: 
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•  De har öppna slut, det vill säga serieförfattarna använder sig av ett 
abrupt slut, exempelvis mitt i en scen för att locka tittare till nästföljande 
avsnitt. 

•  Avsnitten har flera skilda händelser, som ibland har liknande teman. 
•  Dessa händelser sträcker sig över ett flertal avsnitt och episoder. 
•  Såpor har tillfälliga narrativa lösningar. Många av de händelser som tar 

plats får aldrig någon lösning eller slut, de glöms bort i mängden av alla 
andra händelser. Exempel på händelser eller företeelser som har ett slut 
är bröllop och avslut av affärer. 

•  Såpor refererar ofta till tidigare händelser i det förflutna som utspelat sig 
i tidigare avsnitt. (Selby & Cowdery, 1995) 

 
Det som visas på tv upplevs olika beroende på vem tittaren är. Detta kan delvis 
bero på vilken ålder tittaren har och dennes tidigare upplevelser i livet som kan 
relateras till det som visas. Det kan även finnas olika motiv till att titta på tv-
program. Det finns de som använder tv: n som ett sätt att slappna av, andra 
sätter på sig ”speciella glasögon” för att iaktta något specifikt, till exempel hur 
filmaren har fångat aktörerna i olika ljussättning. Andra observatörer kan vara 
skådespelare och kritiska till det framförande de ser på grund av sina egna 
erfarenheter. Mitt ibland dessa observatörer finns vi1 som ämnar studera 
ledarskap i Rederiet. 
 
Ledarskap är ett omdiskuterat ämne som det finns många definitioner på. För 
att klargöra studiens utgångsläge inom området kommer nedan några av defini-
tionerna att presenteras. Denna diskussion utvecklas sedan i referensramen. 
 
En ledare förknippas ofta med en chefsbefattning, men det finns många andra 
typer av ledare. Dagligen möter vi olika ledare, de finns till exempel i hemmet, 
idrottsföreningar, skolor och organisationer. Exempelvis agerar föräldrarna 
som familjens ledare och barnen blir därmed de ledda. Det är föräldrarna som 
bestämmer angående läggdags, tv-tittande eller vilket barn som får använda 
vilken leksak. Föräldrarna initierar kontroll och barnen tar emot de vuxnas 
beslut. (Bolman & Deal, 1997)  
 
När en grupp bildas utses en ledare formellt eller genom en informell process, 
det vill säga från de övriga i gruppen. Ledarens syfte är att få saker gjorda 
genom andra människor och att uppnå gruppens mål genom gemensamma 
handlingar. Grupper är viktigt för alla människor. ”Det är i gruppen vi får 

                                                 
1 Malin Lund & Åsa Lundgren 
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bekräftelse, det är tillsammans med andra vi utvecklas och växer. Utan grupp 
att spegla sig i, har den egna identiteten ingen att utvecklas med och emot.” 
Ledaren beter sig olika beroende på den omgivning som denne styr inom, och 
intar i och med detta en viss ledarroll. (Mathiasson, 1994, sid. 9) 
 
Ledarskap sätts ofta i relation till chefskap. Därför exemplifierar vi hur dessa 
två begrepp kan definieras. ”Ledarskap är varje försök att påverka någon eller 
någras beteende.” medan ”Chefsskap är att arbeta genom och med hjälp av 
andra för att uppnå organisationsmål.” (Hersey, 1984, sid. 19). Ledarskap 
involverar andra människor och ledarens förmåga att få saker och ting 
genomförda. Ledaren kan ha många idéer om vad som skall uppnås till skillnad 
mot en chef som har organisationsmålet som första prioritet. Detta innebär att 
chefskap kan vara en del av ledarskap. (Bruzelius & Skärvad, 1995) 
 
Bjerkeseth2 (1990, sid. 14ff) har fyra definitioner på ledning: ”1) att få 
människor att arbeta som de skall, 2) att sörja för att företaget når sina mål, 3) 
att uppnå resultat genom andra och 4) att vara spelande tränare för de 
anställda”. En annan definition på ledarskap är ”förmågan att förmå människor 
att bidra till uppnåelsen av ett fastställt mål. I klartext, att uträtta saker och ting 
genom andra.” (Mabon, 1992, sid. 200)3 Bryman (i Jacobsen & Thorsvik, 
1998) menar att definitionen av ledarskap bör innehålla tre huvudelement – 
inflytande, grupp och mål. Ledare har inflytande på andra människors 
beteende, vanligtvis underställda. Ledare agerar i en grupp, oftast i en 
arbetsrelaterad sådan. Vidare skall denna grupp sträva efter att uppnå ett mål.  
 
Vår definition på chef/chefskap samt ledare/ledarskap är följande. Rollen som 
chef är något man blir tilldelad från organisationen, det vill säga från någon 
överordnad. Medan ledare är något som de ledda utser. Den som är ledare 
behöver nödvändigtvis inte vara chef. Och den som är chef kanske inte lyckas 
bli en ledare för de underordnade. Vi anser att för att kunna bli ledare måste 
han eller hon ha vissa karaktärsdrag som gör att de underordnade kan 
identifiera sig med denne. Sådana karaktärsdrag kan till exempel vara lyhörd, 
kreativ, utåtriktad, flexibel, kommunikativ och beslutsam.  

                                                 
2 Peter A Bjerkeseth är rådgivare i en rad norska företag och har erfarenhet av ledarskap. 
Han har bland annat skrivit boken Ledarskap och självinstinkt 
3Hunter Mabon är docent i företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har skrivit ett 
tiotal läroböcker (bland annat Organisationsläran – struktur och beteende) inom områdena 
personaladministration, organisationslära och arbetspsykologi. 
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11..22  PPrroobblleemmddiisskkuussssiioonn  
I samband med ledarskap är det även relevant att diskutera var i hierarkin 
ledarna befinner sig. En organisation kan exempelvis delas in i tre olika 
hierarkiska nivåer – institutionell, administrativ och operationell nivå. Ledare 
på de olika nivåerna har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Formell 
hierarki innebär att ledaren får befogenhet att ge order till personer som han 
eller hon har formellt ansvar över. Ledarens befogenheter att utföra order beror 
även på vilken hierarkisk nivå han eller hon agerar. Genom hierarkin får 
organisationen formella ledare på olika nivåer och det upprättas en vertikal 
arbetsfördelning där några har mer makt och större ansvarsområden än andra. 
(Jacobsen & Thorsvik, 1995) När organisationer växer ökar behovet av fler 
chefer, inte bara av de chefer som styr den dagliga verksamheten direkt mot de 
anställda utan även chefer för cheferna. Det kan sägas att det byggs en 
administrativ hierarki av auktoritet. (Mintzberg, 1979) 
 
Ledarskapet på den högsta nivån kan inte sättas lika med det som utövas nere 
vid maskinerna. Ett sätt att studera ledarskap är att studera de som blir ledda, 
men Burns, Gardner och Kotter (i Bolman & Deal, 1997) menar att det är 
viktigt att ta med alla personer en ledare kommer i kontakt med så väl inom 
företaget som utanför. Ur resonemanget ovan kan frågan ställas hur 
ledarstilarna påverkas av olika hierarkiska nivåer? Går det att urskilja någon 
skillnad på dessa utifrån Rederiet? Eller är det så att de tre karaktärerna 
(kapten, intendent och maskinchef), som vi ska studera, har samma ledarstil? 
 
Som nämnts ovan, innebär det formella ledarskapet vissa befogenheter. De får 
makt att utföra order och har därmed inflytande och kan, till viss grad, 
bestämma över hur andra skall agera. Det medför även att ledaren skall kunna 
fatta beslut. Genom sin ställning i hierarkin får de därmed makt. Makt kan 
definieras som förmågan att påverka skeendet genom att påverka beteendet hos 
individer eller grupper. Ledaren måste få acceptans av de ledda för att makten 
skall vara legitim. Har ledaren både formell maktställning och legitimitet, 
innebär det ett verkligt och djupare inflytande över skeendet. (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998) Maktbegreppet kommer att utvecklas och förklaras mer 
grundligt i referensramen. 
 
En del av maktbegreppet består av auktoritet, det vill säga vilken förmåga 
ledaren har att samordna och styra den grupp han ansvarar för till det mål som 
satts upp. (Rubenowitz, 1995) Organisationer består av en hierarki med 
formella auktoriteter, det vill säga i och med att företagsledningen utser chefer 
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formas även olika områden inom vilka olika chefer bestämmer. En del chefer 
har större ansvar och andra har mindre beroende på var i hierarkin de befinner 
sig. (Mintzberg, 1979)  
 
Från tidigare resonemang kan det konstateras att det finns flera teorier på hur 
ledarskap skall definieras och vad som utmärker en ledare. Olika beteenden 
kan identifieras hos ledare och sedan paras ihop för att bilda en ledarstil. Att 
vara ledare innebär att anta en viss roll. Denna ledarroll kan medvetet vara 
antagen. Vad vi menar är att ledaren kanske agerar på ett annat sätt i privatlivet 
än på arbetsplatsen där ledarens uppgift är att leda ett antal personer. Vanligtvis 
försöker man skilja mellan arbetsliv och privatliv. Arbetsgivaren ska i princip 
inte ha något inflytande över de anställdas fritid och privatliv. Det är dock 
möjligt att det kan förekomma en viss påverkan. (Bakka, Fivesdal & Lindkvist, 
1999) Rederiet utspelar sig delvis på en Finlandsfärja och människorna som 
arbetar ombord har även en stor del av sitt privatliv där. De bor delvis på 
fartyget, många karaktärer i serien har en eller flera familjemedlemmar ombord 
och en del har även kärleksrelationer till varandra. Detta gör att de blandar 
arbetsliv och privatliv, vilka påverkar varandra i stor utsträckning.  
 
I Sverige har de flesta hushåll en tv och många människor tillbringar en del av 
sin fritid framför denna. Som tidigare nämnts har Rederiet i snitt haft cirka 1 
775 000 tittare, det vill säga 21,5 procent av Sveriges befolkning regelbundet 
följt serien Rederiet (Annica Sjögren, SVT, 021126). Det som visas på tv är 
följaktligen av stor vikt, människor som har tittat på programmet har sedan 
något gemensamt att diskutera, ett ämne som är relativt neutralt och vem som 
helst kan delta i diskussionen oavsett social ställning eller kön (Abercrombie, 
1996). Att det som sänds på tv påverkar oss i mer eller mindre grad är 
självklart, men vilken bild är det då en tv-såpa förmedlar om arbetslivet och de 
olika ledarna?  
 
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.  
 
Vad speglar Rederiet för bilder av ledarskap? Kan dessa bilder förknippas med 
ledarskapsteorier eller ledare som finns i det verkliga arbetslivet? Eftersom 
Rederiet är en fiktion vill vi tydliggöra hur vi ser på Rederiet och hur denna tv-
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såpa kan jämföras med verkligheten. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(1997, sid. 56) kan verkligheten ses som en social konstruktion, ”det vill säga 
något som skapats och skapas av människor och som uppfattas av människor. 
Verkligheten blir beroende av vem som studerar den.” Alla individer ser olika 
på verkligheten och därmed skapar alla individer en egen verklighet. I en tv-
serie förtydligas de olika karaktärerna och de får ofta spela en mer homogen 
karaktär än om det hade varit i verkligheten. Vi anser att Rederiet kan ses som 
en avbild av verkligheten trots att framställningen av karaktärerna ibland kan 
anses som vrickade och överdrivna. Att det möjligtvis är just det överdrivna 
som fångar tittaren och gör att han eller hon stannar kvar framför tv: n. Vidare 
kan det som framställs på tv vara en tydligare beskrivning än vad som sker i 
verkligheten just på grund av att karaktärerna är överdrivna. Vi som tittare gör 
en tolkning av avbilden vilket även sker vid tolkning av verkligheten, det vill 
säga den sociala konstruktionen. Tittarna har därmed olika syn på vad Rederiet 
förmedlar om ledarskap eftersom var och en gör sin egen tolkning av avbilden. 
Vi förtydligar detta i nedanstående figur. 
 
 

  
Figur 1: Verklighet och tolkning 
Källa: Egen 
 
I denna studie är det vi som författare som agerar tittare. Avbilden av 
verkligheten är tolkad av oss. Vi vill med denna studie använda vår tolkade 
avbild för att analysera de bilder av ledarskap som Rederiet förmedlar genom 
tv. De bilder av ledarskap som tittare uppfattar borde kunna förknippas med 
ledarskap generellt i arbetslivet. Därmed skall studiens resultat vara gällande 
för andra organisationer. 
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Ovanstående problemdiskussion mynnar ut i ett antal problemfrågor som sedan 
bildar studiens syfte. 
 

•  Hur kan vi, utifrån tv-serien Rederiet, identifiera ledarskap – beteenden, 
roller och stilar – för de olika ledarna som återfinns i valda etablerade 
vetenskapliga framställningar? 

•  Hur karakteriseras ledarna i Rederiet på de olika hierarkiska nivåerna? 
Och vilken betydelse har faktorer som makt och auktoritet för den 
hierarkiska positionen? 

•  Vilka bilder av ledarskap förmedlas genom Rederiet och hur kan 
bilderna kopplas till de valda vetenskapliga framställningarna? 

 

11..33  SSyyffttee  
Syftet är att utifrån befintliga ledarskapsteorier analysera och jämföra tre 
utvalda karaktärer i tv-serien Rederiet. Detta för att identifiera ledarskap på tre 
hierarkiska nivåer – maskinchef, intendent och kapten – samt analysera hur 
ledarskap framställs i tv-serien. 
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22..  MMeettoodd  
Med metod menas ett vetenskapligt sätt att närma sig ett fenomen vilket ska 
behandlas och skrivas om. Vilken metod som används påverkar och sätter sin 
prägel på hela uppsatsen. (Ejvegård, 1996) Ordet metod kommer från 
grekiskans me’thodos och betyder ungefär längs en väg. Genom att använda 
sig av en metod förutbestäms stegen på den väg som används för att nå sitt 
mål. (Nordenfelt, 1982) I följande kapitel skall vetenskapens betydelse tas upp, 
hur vi förhåller oss till denna samt en diskussion kring begreppet verklighet. 
Vidare kommer vårt vetenskapliga förhållningssätt presenteras, vad vår ansats 
har för betydelse, vilken typ av undersökning vi gör och hur vi genomfört den. 
Den sista delen i kapitlet tar upp empiri och tillvägagångssätt samt de 
karaktärer som studien baseras på och vilken relevans som kan finnas för att 
göra detta. Slutligen resonerar vi kring de källor vi har använt och studiens 
tillförlitlighet. 

22..11  VVaadd  äärr  vveetteennsskkaapp??  
Vetenskapligt synsätt kan tolkas på olika sätt (Wigblad, 1997). För att kunna 
tillämpa ett vetenskapligt perspektiv och bli medvetna om hur vi skall gå 
tillväga på bästa sätt, ställde vi oss frågan: Vad är vetenskap? Enligt Patel & 
Davidson (1994) är det svårt att definiera vetenskap och forskning med ett enda 
uttryck eftersom det finns flera skolor med olika syn på detta. Vetenskap 
handlar om att göra ett ställningstagande (Thurén, 1991). Det är ett ”språk” för 
att beskriva relationer mellan författarens grundläggande föreställningar och 
olika metodsynsätts praktiska användning (Arbnor & Bjerke, 1994). Det är 
dock viktigt att vara medveten om att vetenskapen inte förmedlar en sanning 
utan en värdering av de förhållanden som studeras och det är därför viktigt att 
visa dessa ställningstaganden för läsaren (Holme & Solvang, 1997). 
 

22..11..11  VVåårr  uuppppffaattttnniinngg  oomm  vveetteennsskkaapp  &&  vveerrkklliigghheett  
För att göra denna undersökning vetenskaplig krävs det en redogörelse för 
inriktningen och hur vi har gått tillväga för att få den information som är 
nödvändig för att klara av uppgiften. Då vi skall analysera och jämföra om 
samband föreligger mellan en fiktiv konstruktion och den teoretiska 
terminologin, kommer vi nedan att redogöra för hur vi ser på verkligheten och 
vilken betydelse det har för denna uppsats. 
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Människor har olika bakgrund och därmed olika föreställningar om hur 
verkligheten ser ut. Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) konstaterar att alla 
människor ser på tillvaron på olika sätt, alla har olika perspektiv. Hur 
verkligheten uppfattas är en avgörande skillnad för forskning. Många författare 
anser att det inte går att likställa verkligheten med vetenskap. Detta eftersom 
språkets karaktär ofta är otvivelaktigt och oklart i förhållande till verkligheten 
utanför teoretikernas värld. (Alvesson & Sköldberg, 1994) Pålsson Syll (2001, 
sid. 175) menar att teorier alltid är mer eller mindre sanningslika beroende på 
hur verkligheten är konstituerad. ”En vetenskaplig teori kan bara betraktas som 
den för tillfället eventuellt mest – relativt verkligheten – sanningslika.” 
 
Efter att ha försökt finna en definition på begreppet verklighet konstaterar vi att 
det är många författare som definierar det som en social konstruktion (till 
exempel Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Genom att studera ett fenomen 
utifrån olika perspektiv, exempelvis att försöka förstå olika människors syn på 
det specifika fenomenet, och sedan sammanfatta dessa till en tolkning kommer 
forskaren närmare verkligheten. Sammanfattningsvis beror definitionen av 
verkligheten på den enskilde individens syn. Detta skulle innebära att vår 
studie kommer att spegla delar av den verklighet som tittare upplever då de ser 
på tv-serien Rederiet. Om denna fiktion sedan går att relatera till den teoretiska 
terminologin var vad vi ämnade undersöka. Som nämndes i inledningen är det 
fler människor som tittar på tv-såpor än som läser affärstidningar. I och med 
det enorma genomslaget är det intressant att studera vilken bild av ledarskap 
som förmedlas genom Rederiet. Rederiet förmedlar även en verklighets-
anknytning till hur arbetslivet ser ut genom att det är en organisation. 
Diskussionen om valet av empiri återkommer vi till under 2.5.1 Val av empiri 
och individer. 
 

22..22  VVeetteennsskkaapplliiggtt  fföörrhhåållllnniinnggssssäätttt  
Det finns flera vetenskapliga förhållningssätt. Två av dessa är positivism och 
hermeneutik. Det positivistiska förhållningssättet bygger på att den hypotes 
som har formulerats testas mot formella antaganden, definitioner och satser. 
Denna syn har länge dominerat forskningen och detta beror på att synsättet har 
varit betydelsefullt för naturvetenskaperna, där empiriska mätningar snabbt 
kunde öka kunskapen. En positivistisk verklighetsuppfattning innebär att 
verkligheten antas vara objektiv och därmed lika för alla. Användning av 
kvantitativa metoder, i synnerhet statistiska metoder, är en förutsättning inom 
den logiska positivismen. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997)  
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Till skillnad mot positivister som beskriver och förklarar förhållanden, söker 
hermeneutiska studier en helhetsförståelse, det vill säga ett holistiskt synsätt 
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997). Ordet hermeneutik kan ungefär 
översättas till tolkningslära och är ofta förknippad med kvalitativa förståelse- 
och tolkningssystem där forskaren har en subjektiv och engagerande roll. 
Forskaren använder sig av subjektiva intryck och sin egen förståelse för att 
kunna analysera och förstå forskningsobjektet. (Patel & Davidson, 1991) 
Eftersom vår studie innebar att tolka hur de olika ledarna gestaltades i Rederiet 
är den förenlig med det hermeneutiska förhållningssättet. Vi har försökt återge 
bilder av ledarskap och för att detta skulle vara möjligt har vi tagit fasta på den 
metod som hermeneutiker använder sig av när de studerar ett undersöknings-
objekt.  
 
Hermeneutiker ser ofta forskningen som en spiral, där förståelsen är av stor 
vikt. För att fördjupa förståelsen bör forskaren pendla mellan de olika delarna 
och helheten. Molander (1988) beskriver den hermeneutiska spiralen med 
följande formuleringar; ”ingen förståelse utan förståelse” och ”en förståelse av 
delen förutsätter en förståelse av helheten”. Ett citat från Alvesson & 
Sköldberg (1994, sid. 115) som liknar Molanders är att; ”meningen hos en del 
endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”. De menar även att 
förhållandet är detsamma om det ses från helheten. Det vill säga att helheten 
kan förstås endast om forskaren ser den utifrån delarna. I vår studie har vi 
undersökt ledarskap utifrån ett förklarande perspektiv, där vi utifrån de olika 
teorierna har fått insikt i hur olika ledarstilar karakteriseras och vår tolkning 
blir subjektiv då vi som forskare försökt att skildra dessa genom våra egna 
iakttagelser. Vi har, för att få en ökad förståelse, pendlat mellan teori och 
empiri för att slutligen nå en helhet. Helheten formade den slutsats vi kom fram 
till, det vill säga vilken bild som förmedlas genom tv-serien.  
 

22..33  DDeedduukkttiioonn,,  iinndduukkttiioonn  &&  aabbdduukkttiioonn  
Hur empiri kopplas till teori är ett centralt problemområde. Det finns olika 
arbetssätt för teoriproduktionen. Patel & Davidson (1994) tar upp två begrepp – 
deduktion samt induktion. Deduktion, bevisandets väg, utgår från generella 
principer och befintliga teorier vilka sedan utgör grunden för de slutsatser som 
dras inom det studerade området. För vår uppsats skulle detta innebära att vi 
hypotetiskt skulle pröva de olika teorierna med hjälp av en studie av Rederiet.  
  
Ett annat arbetssätt är induktion vilket betyder att forskaren utgår från 
empiriska studier för att sedan formulera sitt resultat. Detta kallas för 



Metod 
 

-12-  

upptäckandets väg. Alvesson & Sköldberg (1994) anser att induktion kan vara 
en riskfylld metod. Svagheten med denna är ofta att underliggande strukturer 
eller situationer inte tas med i analysen utan enbart de yttre sambanden. Vidare 
anser de att den deduktiva ansatsen blir mindre riskfylld förutsatt att de teorier 
som används ger en bra förklaring till meningen till undersökningsobjektet. 
Även denna metod kan bli intetsägande om de underliggande inte ger en bra 
förklaring till varför förhållandena är som de är. Syftet med vår studie inte var 
att ta fram nya ledarskapsteorier, utan att jämföra och analysera Rederiets 
ledare med vetenskapliga teorier. Det induktiva tillvägagångssättet var därmed 
inte relevant för denna studie. 
 
Alvesson & Sköldberg (1994) tar upp en tredje metod för att undersöka sitt 
objekt – abduktion. Denna metod används ofta vid fallstudier där en situation 
analyseras för att sedan jämföras med liknande situationer vid nya iakttagelser. 
Detta gör att den abduktiva metoden blir en kombination av induktion och 
deduktion, den största skillnaden från de andra två är dock att abduktion 
innefattar förståelse. Pålsson Syll (2001) menar att abduktion kan liknas vid 
detektivarbete. Olika tolkningsramar prövas preliminärt, problemet formuleras 
om och med hjälp av kreativitet och fantasi kan nya sammanhang och 
innebörder upptäckas. De nya sammanhangen och innebörderna kan inte med 
säkerhet ge en ”sann” kunskap, men det finns en möjlighet att inhämta en 
bättre och mer fördjupad kunskap. Det tillvägagångssätt vi har använt kan mest 
liknas med det abduktiva eftersom vi redan vid undersökningens början hade 
en inblick i vad Rederiet handlade om. Vi utökade sedan vår referensram med 
befintliga ledarskapsteorier för att kunna använda dessa och karakterisera de 
valda ledarna i Rederiet. Vi är dock medvetna om att den kunskap vi har 
inhämtat påverkat vår bild av verkligheten, detta då våra iakttagelser var 
subjektiva, vilket innebär att både det empiriska och teoretiska materialet kan 
ha speglats utifrån den bild vi som forskare fått.  
 

22..44  KKvvaalliittaattiivv  mmeettoodd    
Huruvida undersökningen skall genomföras med kvalitativ eller kvantitativ 
metod kan diskuteras. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att det inte är 
någon skarp distinktion mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Utmärkande för kvalitativa metoder är dess subjektiva perspektiv som ofta 
utgår från forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som fokuseras, 
till skillnad mot de kvantitativa metoderna.  
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De kvantitativa metoderna förknippas ofta med statistiska mätmetoder där 
forskaren är mer strukturerad och vet vilka informationskällor som skall 
användas och håller en viss distans till det studerade objektet. De kvalitativa 
har ett mer förstående syfte och strävar efter att få en djupare förståelse av 
problemet. Forskaren får ofta närhet till det studerade objektet. (Holme & 
Solvang, 1997) I och med vårt hermeneutiska förhållningssätt kan den 
eftersträvade objektiviteten påverkas av våra subjektiva värderingar. Den 
kvalitativa undersökningsmetod ligger närmare vårt syfte, som är att utifrån 
befintliga ledarskapsteorier analysera och jämföra tre utvalda karaktärer i tv-
serien Rederiet. Detta för att identifiera ledarskap på tre hierarkiska nivåer – 
maskinchef, intendent och kapten – samt analysera hur ledarskap framställs i 
tv-serien. Det skulle även kunna vara möjligt att med hjälp av statistiska mått 
göra upp ett mönster på de beteenden som utspelar sig i serien, men detta blir 
då mer ett konstaterande och ger ingen större förståelse till vad som verkligen 
utspelar sig och det svarar då inte heller på vårt syfte. Holme & Solvang (1997) 
anser att det är utifrån syftet som det bestäms om undersökningen skall 
genomföras med en kvantitativ eller kvalitativ ansats.  
 

22..55  UUppppssaattsseennss  ttiillllfföörrlliittlliigghheett    
När vetenskapliga undersökningar genomförs är det viktigt att de på något sätt 
kan prövas. Är de resultat som framkommit relevanta, finns det någon logik 
eller är det endast våra egna tolkningar? Abrahamsson (2000) har i sin 
avhandling, diskuterat tillförlitlighet utifrån olika begrepp som är hämtade från 
Hamberg et al (1994) och dessa är – credibility, dependability, transferability 
och confirmability.  
 
Credibility skulle kunna översättas med rimlighet. Hur kan de metoder som vi 
har använt för att samla in data till empiri och det tillvägagångssätt som 
analysen genomfördes på relateras till det resultat vi kom fram till? Finns det 
någon logik i varför vi gjorde som vi gjorde eller var det bara en slump? Det är 
viktigt att ha ett samband, att det finns en logik till genomförandet för att 
undersökningen skall vara trovärdig. Studiens genomförande behandlas under 
2.6 Tillvägagångssätt. 
 
Dependability eller beroendeförhållandet, kan sägas motsvara kravet på 
reliabilitet vid kvantitativa studier. ”Med dependability menas följsamhet till 
nya kunskaper under processens gång” (Abrahamsson, 2000, sid. 193). Att 
utifrån det hermeneutiska synsättet använda sig av olika delar för att förstå 
helheten är en del i forskningsarbetet, vi har försökt fånga de olika ledarstilarna 
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så rättvist som möjligt genom att upprepade gånger studera de olika scenerna 
då ledarskapet yttrar sig. Trots detta kan det, på grund av att vi är individer och 
upplever skeenden olika från gång till gång, vara svårt att återge samma 
skeende på liknande sätt en ytterligare gång. Fördelen med de inspelade 
avsnitten är att de inte förändrar sig, vilket gör det enklare att studera 
fenomenet ytterligare en gång om osäkerhet uppstår. Detta kan jämföras med 
intervjuer då det är viktigt för intervjuaren att fråga de ”rätta” frågorna under 
det tillfälle då intervjun tar plats. Det finns inte samma möjlighet att gå tillbaka 
och kontrollera något som uppfattas som tveksamt. Vidare kan det diskuteras 
hur våra egna tolkningar kan påverka det narrativa tillvägagångssättet vi 
använder oss av i empirin. För att minska läsarens egna föreställningar av de 
karaktärer vi valt att analysera valde vi att inte namnge dessa utan endast 
nämna dem med deras formella titel. 
 
Transferability kan liknas med generaliserbarhet och kan översättas till 
överförbarhet. Abrahamsson poängterar dock att kvalitativa studier inte kan 
generaliseras statistiskt eller empiriskt, det handlar snarare om teoretisk eller 
analytisk generalisering. ”Detta innebär att generalisera en uppsättning 
observationer till en bredare teori, att koppla observationerna, olika 
mekanismer och deras konsekvenser till deras speciella förutsättningar.” (sid. 
193) Rederiet kan användas för en analytisk generalisering där det är karaktärer 
och kvaliteter som är avgörande. Utifrån vår studie har vi valt att analysera 
endast en tv-såpa och ur den tre karaktärer. Eftersom vi ville analysera och 
jämföra om och hur ledarskapet skiljer sig i organisationens hierarki befinner 
sig ledarna på olika nivåer. Vi har i stycket 2.6 Tillvägagångssätt noggrant 
beskrivit hur vi genomfört studien, vilka förutsättningar vi hade samt vårt val 
av empiri. Detta är en förutsättning för att resultaten och teorierna vi använt oss 
av skall kunna appliceras utanför denna studie.   
 
Confirmability eller bekräftelsebarhet handlar om undersökningens 
objektivitet, forskaren skall hålla sig neutral till sitt forskningsobjekt. 
Medvetenhet om de egna värderingarna är viktigt när studien skall genomföras 
så att de inte tar överhand och färgar resultatet. För att motverka att de egna 
värderingarna har tagits med, har vår uppsats under ett flertal tillfällen 
diskuterats med handledare och andra studenter. Att vi redan innan 
undersökningen hade vissa tankar på hur resultatet skulle te sig kan innefatta 
vissa risker. För att undvika detta har vi analyserat materialet från olika 
synvinklar. Användningen av olika teorier vid studien har varit ett sätt att 
minska våra egna tolkningar och förhålla oss neutralt till 
undersökningsobjektet. Vi anser att ju mindre kunskap vi har om ledarskap 
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desto fler förutfattade meningar har vi om detta. Därför ville vi skaffa oss 
kunskap om ledarskap innan vi började observera avsnitten. 

22..66  TTiillllvvääggaaggåånnggssssäätttt  
Observationer är ett av de vanligaste tillvägagångssätten att skaffa sig 
information i vardagslivet, men används även för vetenskapliga 
undersökningar (Patel & Davidsson, 1994). För denna studie har vi observerat 
en tv-serie, Rederiet. Vi har observerat de scener där de utvalda cheferna 
befinner sig i en sådan situation att deras ledarskap speglas. För att kunna 
identifiera ledarskapet hos de olika karaktärerna inhämtade vi kunskaper i den 
vetenskapliga litteraturen och använde dessa vid observationerna. Vi försökte 
ta fasta på hur de utvalda karaktärerna betedde sig, hur de tilltalade över- 
respektive underordnade samt hur deras ansiktsuttryck och kroppsspråk var i de 
olika scenerna. Detta har vi sedan beskrivit i empirin tillsammans med citat och 
scenbeskrivningar. I scenbeskrivningarna har vi även försökt återberätta på 
vilket sätt ledaren tilltalar underordnade, exempelvis om han är arg eller 
förstående. Vi är medvetna om att dessa är våra subjektiva tolkningar. Vi anser 
dock att våra egna kommentarer är väsentliga för att spegla vad som händer i 
scenerna. Även språket i scenbeskrivningarna kan upplevas som talspråk, men 
även detta var ett medvetet val då vi ville förmedla tv-såpan så nära Rederiets 
verklighet som möjligt. 
 
Då vårt val av empiri inte var en studie av ett företag i näringslivet utan av ett 
fiktivt sådant, det vill säga ett påhittat företag, blir inte förutsättningarna riktigt 
de samma som för den observatör som skall delta och observera verkliga 
händelser. Fiktionen hade fördelar då karaktärerna inte vet att de blir 
observerade och därmed inte heller kan ändra beteende, att vi har kunnat 
observera de olika utvalda karaktärerna ett flertal gånger för att vara säkra på 
att få med hur dessa beter sig kan också vara en fördel. Sammanlagt har vi 
suttit i Universitetsbibliotekets videorum i cirka 50 timmar. Varje avsnitt har vi 
observerat ett flertal gånger för att inte gå miste om viktiga detaljer och för att 
få citaten riktiga. De scenbeskrivningar som finns med under varje karaktär i 
empiravsnittet är inte alltid samtliga scener som den karaktären medverkat i. Vi 
har valt ut de scener som främst är arbetsrelaterade men även att situationerna 
behandlar överordnad gentemot underordnad. Nedan följer en genomgång hur 
vi har gått tillväga vid valet av empiri och de karaktärer vi studerat samt varför 
vi har valt den litteratur vi har i referensramen. 
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22..66..11  VVaall  aavv  eemmppiirrii  oocchh  kkaarraakkttäärreerr  
Vi har valt ett fiktivt företag – Rederiet – som inte existerar i verkligheten. 
Som diskuterades i inledningen framställs ofta karaktärerna i en fiktion 
övertydligt jämfört med hur människor agerar i verkligheten. Vi anser därför 
att det är intressant att studera hur författarna till Rederiet har valt att 
karakterisera de olika ledarna. Vi vill studera bilden av ledarskap som Rederiet 
förmedlar. Bilden som förmedlas kanske inte alltid är självklar för tittaren 
eftersom denne förmodligen inte ser på såpan med syftet att titta på ledarskap. 
Detta skulle kunna indikera att bilden som förmedlas är undermedveten. Med 
undermedveten menar vi att serien inte fokuserar på ledarskap men den kan 
ändå förmedla ett budskap om hur ledarskap fungerar genom de olika 
karaktärernas beteenden. Är detta någonting som vi kan relatera till 
ledarskapsteorier eller är det bara en fiktion? Rederiet är en serie som utspelar 
sig på en arbetsplats vilket underlättar när vi skall studera formellt ledarskap. 
För att jämföra Rederiet med verkligheten har vi i emprikapitlet även behandlat 
vad de olika befattningarna innebär i verkligheten och hur hierarkin kan vara 
uppbyggd. 
 
De avsnitt vi har tagit del av har vi fått låna från Statens bild- och ljudarkiv. 
När första kontakten togs fanns det redan ett visst antal avsnitt som var 
färdigredigerade. De tillgängliga avsnitten var väl spridda över den tioårsperiod 
som serien har visats på tv. Under två dagar gick vi igenom detta material (39 
avsnitt) för att få en överblick av vad det fanns för karaktärer som vi skulle 
kunna använda till vår studie. Vi valde först ut karaktärer och därefter avsnitt. 
Vi kom efter konsultation med vår handledare fram till att välja tre manliga 
chefer på tre olika hierarkiska nivåer. Tre till antalet för att på något sätt 
begränsa omfattningen på undersökningen och för att kunna jämföra eventuella 
skillnader mellan de olika nivåerna. De tre hierarkiska nivåerna blev kapten, 
intendent och chef för maskinrummet. Vi har valt att inte namnge personerna 
för att läsarens egna uppfattningar om karaktärerna skall minskas och bilden 
som presenteras i empirin blir då grunden till det som senare skall analyseras. 
Efter att vi hade valt karaktärer och avsnitt tittade vi på alla avsnitt och skrev 
ned handling och allt som sades i replikerna. För att få citaten korrekta tittade 
vi minst två gånger på varje avsnitt. Till en början valde vi att ta med alla 
scener som karaktärerna medverkade i. Efter hand insåg vi dock att vi inte hade 
användning av alla scenerna och tog bort en del av dem som handlade om 
privata relationer eller som vi ansåg inte speglade ledarskap. 
 
De avsnitt vi hade till förfogande, med kaptenens medverkan, följde varandra i 
kronologisk ordning. Kaptenens lämplighet kan diskuteras då han framställs 
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som om han börjar bli dement. Vi ansåg dock att han kunde spegla en bild av 
hur ledarskap kan se ut varför vi valde att ta med honom. Det fanns ytterligare 
två manliga kaptener bland de tillgängliga avsnitten. Skälet till varför vi inte 
valde någon av dessa var att de inte hade lika många relationer till underställda. 
Vidare var deras scener i avsnitten ofta fokuserade kring familjeförhållanden 
eller personliga problem.  
 
Intendentrollen har också haft flera olika ansikten under seriens gång. De fanns 
fyra olika manliga intendenter bland de avsnitten som fanns tillgängliga. Valet 
av intendent var nog det svåraste att bestämma då denna roll innefattar mycket 
kontakt med både personal och överordnade. Vi bestämde oss slutligen för en 
karaktär som varit med under princip hela seriens gång. Karaktären har under 
seriens gång haft flera olika befattningar, men utifrån de avsnitt som fanns 
tillgängliga var hans roll som intendent under en längre tidsperiod och gjorde 
att vi hade tillgång till flera scener där hans intendentroll existerade. I 
empiriavsnittet förekommer det relativt många scener med intendenten i mer 
privata scener, anledningen till detta är att det inte framställs så många scener 
med honom och hans underordnade. Vi anser dock att de scener som har valts 
ut ändå framställer hur hans ledarskap framträder. Skälet till att vi inte valde de 
tre övriga, var bland annat att framställningen ibland var lite väl över-
dramatiserad, att relationen till kvinnor tog överhand men även att det inte 
fanns tillräckligt material för att göra en bra framställning av deras roll.  
 
Maskinchefen blev, till skillnad mot intendentrollen, enkel att utse då det 
endast har funnits en ansvarig för maskinrummet bland de avsnitt vi hade 
tillgång till. Karaktären har också medverkat i serien under alla avsnitt. Det 
som framstod som ett problem var att maskinchefen vanligtvis endast har en 
person under sig vilket gjorde att vi studerade avsnitt som var spridda i tiden.  
 
Vi har även haft en diskussion om vi skulle ta med ägaren till rederiet. Vi kom 
fram till att inte använda honom som undersökningsobjekt, detta på grund av 
att han endast befinner sig på kontoret och de flesta scener och situationer han 
är med i är familjerelaterade.  
 
Vidare har vi valt att främst observera de scener som är arbetsrelaterade, men 
eftersom rederiet är ett familjeföretag är familjerelationerna vanligt 
förekommande i avsnitten och vi kan inte helt bortse från familje-, kamrat- och 
kärleksrelationer då dessa har en viss betydelse och inverkan på 
arbetsrelationerna. Detta bekräftas av Brundin och Fineman, vilka skriver om 
känslor i organisationer. Vi har valt att studera arbetsrelationer där till exempel 
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kapten har kallat in en av sina underställda för samtal och studerat hur 
kaptenen beter sig mot honom eller henne, hur de samtalar med varandra och 
så vidare. 
 
Den kritik vi kan rikta mot vårt tillvägagångssätt är att de tre befattningarna i 
verkligheten inte verkar befinna sig på tre olika hierarkiska nivåer. Vi anser 
dock, utifrån kommande diskussion i analysen, att de tre karaktärerna i 
Rederiet befinner sig på olika nivåer i organisationen. Det finns inget som visar 
i det empiriska materialet (från Rederiet) att kaptenen, intendenten och 
maskinchefen skulle befinna sig på samma hierarkiska nivå. Vidare kan det 
ifrågasättas om resultatet skulle ha sett annorlunda ut om vi använt oss av fler 
avsnitt, andra karaktärer och så vidare. Vi anser dock att vår studie ger en 
inblick i hur ledare framställs i tv-såpor. Att de faktorer som studeras kan anses 
vara viktiga även i ledarskapsförhållanden utanför tv-såpans värld. 
 

22..66..22  KKäälllloorr  
När vi skulle börja vår studie blev frågan vilka källor som var relevanta. För att 
få en överblick gick vi igenom kurslitteratur inom ämnet ledarskap. Vi 
bestämde oss sedan för att denna skulle bli grunden för vår referensram. De 
källor vi har använt oss av var ofta av grundläggande karaktär. Med 
grundläggande menar vi att litteraturen är väl spridd och har fått stort 
genomslag bland teoretiker och praktiker. Exempel på den grundläggande 
litteratur som vi använt i studien är; Jacobsen & Thorsviks Hur moderna 
organisationer fungerar, Bruzelius & Skärvads Integrerad organisationslära 
och Bakka, Fivesdal & Lindkvists Organisationsteori: Struktur – kultur – 
processer. Dessa författare har vi använt bland annat för att definiera 
ledarskap, redogöra för en organisations hierarkiska nivåer, för att klargöra 
begreppen makt och auktoritet samt för att fastställa olika ledarstilar och 
beteenden. Många av författarna är välrenommerade inom sitt yrke. Mintzberg 
är ytterligare en av de forskare som vi baserat vår uppsats på. Hans verk har 
legat till grunden för många andra författares forskning. 
 
De grundläggande teorierna är ofta skrivna utifrån chefer på den högsta nivån i 
hierarkin. Kurser inom organisationsteori på akademisk nivå är ofta anpassad 
därefter trots att de flesta som studerar inte blir högsta nivåns chefer utan första 
linjens chefer eller mellanchefer4.  Skälet till att många fler blir första linjens 
chefer är att det är på denna nivå i hierarkin där de flesta cheferna befinner sig. 

                                                 
4 Begreppet mellanchef utvecklas i referensramen 
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Detta kan visa sig utifrån ett organisationsschema, ju längre ner i schemat man 
ser desto fler utgreningar blir det och därmed även fler poster för chefer.  
 
Den kritik som skulle kunna riktas mot källorna är att de är elementära. Att de 
kanske inte tar med alla faktorer som kan påverka ledarskapet framställning. Vi 
anser dock att det är den grundläggande litteraturen som är mest passande för 
vårt syfte och förståelsen kan erhållas genom denna. 
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33..  RReeffeerreennssrraamm  
I referensramen skall de föreställningar som har en påverkan på övriga delar 
av uppsatsen återges. Denna kan också vara en plattform för studien så att 
dess bidrag knyts till en teoretisk tradition. (Wigblad, 1997) Vi börjar detta 
kapitel med att presentera olika definitioner på ledarskap och olika 
ledarbeteenden för att introducera läsaren i vad som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs hur den svenska ledarskapsstilen kan 
karakteriseras, detta eftersom vår studie är baserad på en svensk tv-såpa och 
för att miljöerna ofta påverkar synen på ledarskap. För att förstå hur 
ledarskap fungerar har vi även inkluderat begreppen hierarki, makt och 
auktoritet som påverkar ledarskap på olika sätt. Slutligen presenteras olika 
ledarstilar och roller som ledare kan anta. 

33..11  LLeeddaarrsskkaappssddeeffiinniittiioonneerr    
Ledarskap har olika betydelse beroende på vem som tillfrågas, vilket medför 
att det finns många olika definitioner för ledarskap. Gemensamt för 
definitionerna är ofta att de involverar inflytande över andra människor för att 
strukturera aktiviteter och förhållanden i en grupp eller en organisation. (Yukl, 
1994) För att tydliggöra ledarskapsbegreppet börjar vi därför med att nämna 
några av de definitioner vi finner relevanta.  
 
Ordet ledning härstammar från fornsvenskan (styrkt före 1500-talet) och 
betydde skydd eller lejd. På 1800-talet användes ordet annorlunda och 
motsvarade grupp av personer i bestämmande ställning eller ställning som ger 
möjlighet att bestämma. Idag definieras en ledare ofta som en person som går i 
spetsen för något och ordet leda är besläktat med att styra. ”Ledaren ska gå 
före, visa vägen eller i mer överförd bemärkelse att vägleda” (Bakka, Fivesdal 
& Lindkvist, 1999, sid. 201) 
 
Begreppet ledarskap kan användas vid olika områden, de finns i vårt vardagliga 
språk och är också ofta använt inom organisationsläran. Vad är då ledarskap? 
Det finns, som ovan sagts, många definitioner. Nedan följer fem olika 
kategorier inom vilka tolkningarna ofta brukar hamna (Jacobsen & Thorsvik, 
1998, sid. 385): 
 

•  ”Ledarskap kan syfta på en formell ställning i en auktoritetshierarki. När 
det talas om ledning tänker man på ledarpositioner i organisationen. 

•  Ledarskap kan syfta på den person som betecknas som ledare. 
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•  Ledarskap kan syfta på den roll som är knuten till befattningen, vilka 
funktioner den har tilldelats. 

•  Ledarskap kan syfta på ledarens sätt att utföra arbetet, hur vederbörande 
utför de funktioner som befattningen har tilldelats och försöker uppfylla 
rollen som ledare. 

•  Ledarskap kan syfta på den effekt som ledarens arbete och beteende har 
på verksamheten i organisationen.”  

 
Som nämndes i inledningskapitlet sätts ledarskap ofta i relation till chefskap. 
Därför är det viktigt att skilja på dessa två begrepp. Att vara chef innebär en 
formell funktion som oftast har definierade ansvars- och befogenhetsområden. 
Chefen har en bestämd position i organisationen, utnämningen är formell och 
tilldelas uppifrån. (Ahltorp, 1998) Definitionen som nämndes i inledningen var 
”Chefsskap är att arbeta genom och med hjälp av andra för att uppnå 
organisationsmål” (Hersey, 1984, sid. 19). Ledarskap däremot handlar mer om 
en relation än en position. Ledarskap växer fram underifrån, från de ledda, 
genom en informell process och behöver inte ha några formella ansvars-
områden eller befogenheter. Även legitimitet som ledare kommer från de 
ledda. (Ahltorp, 1998) ”Ledarskap är varje försök att påverka någon eller 
någras beteende” (Hersey, 1984, sid. 19). Detta innebär att ledarskap involverar 
andra människor och ledarens förmåga att få sina mål genomförda. Ledaren 
kan ha fler idéer om hur han eller hon vill uppnå sina mål, vilket skiljer ledaren 
från chefen vars främsta mål är att uppnå organisationsmålet. (Bruzelius & 
Skärvad, 1995)  
 
Bjerkeseth (1990, sid. 14ff) har fyra definitioner på ledning:  
 
”Att få människor att arbeta som de skall.” Detta innebär att den 
administrativa sidan hos ledaren är av stor vikt. För att de underställda skall 
utföra ett så effektivt arbete som möjligt krävs bra förutsättningar innan arbetet 
skall utföras. Ledaren ser ofta sin uppgift som en organisatör, att hålla i alla 
trådar för att få det att gå ihop. 
 
”Att sörja för att företaget når sina mål.” Ledarens uppgift är främst att se 
till vad ledningen vill ha och utifrån detta försöka nå så nära målet som möjligt. 
Detta ger en mer dynamisk ledarstil än den första eftersom ledaren sätter 
företaget i första hand istället för de anställda. En kombination av dessa två 
skulle leda till att ledaren såg både till de anställdas och till företagets bästa. 
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”Att uppnå resultat genom andra.” Den här definitionen kan låta relativt likt 
den första, men förhållandet mellan ledare och den ledde ser annorlunda ut. I 
den första är vikten mer lagd på de anställdas resultat medan denna definition 
även inkluderar ledaren, den ser mer till hela processen. Ansvariga för 
resultatet blir därmed ledaren tillsammans med de anställda. 
 
”Att vara spelande tränare för de anställda.” I denna definition är de 
anställda som ett idrottslag och ledaren blir därmed tränaren. I 
idrottssammanhang är det att uppnå ett bra resultat som är huvudmålet och det 
medför i företagssammanhang att de anställda vill lyckas med de uppgifter 
eller funktioner som de är ansvariga för. Tränare, det vill säga ledaren i 
företaget, letar efter oprövade möjligheter hos den enskilde och försöker 
eliminera svagheterna. Ledarens uppgift är att skapa ett lag som strävar mot ett 
gemensamt mål. 
 

Ovanstående definitioner ger oss insikt i hur brett ledarskapet är 
och att ledarskapet beror på många faktorer. Vi kommer 
använda dessa definitioner som en sammanfattande del i den 

kommande analysen. Vi vill dock återigen påminna om hur vi definierade 
ledare/ledarskap respektive chef/chefskap i inledningskapitlet Vi anser att 
rollen som chef är något man blir tilldelad från organisationen, det vill säga 
från någon överordnad. Medan ledare är något som de ledda utser. Den som är 
ledare behöver nödvändigtvis inte vara chef. Och den som är chef kanske inte 
lyckas bli en ledare för de underordnade. Vi kommer utifrån vår definition att 
fastställa huruvida vi anser att de utvalda karaktärerna i Rederiet är ledare eller 
ej. Nedan kommer vi ta upp exempel på faktorer som kan påverka chefen i sitt 
ledarskap. 
 

33..22  FFaakkttoorreerr  ssoomm  ppååvveerrkkaarr  lleeddaarrsskkaapp  
Hur ledare agerar, anser vi, kan bero på situationen samt vilket position i 
hierarkin ledaren innehar. Det finns ett antal faktorer som har inverkan på 
ledarskapet och några av dessa kommer att behandlas här. Människor reagerar 
olika beroende på vilka personer de skall styra och den tilldelade befogenheten 
att bestämma, det vill säga makten kan påverka en människa både positivt och 
negativt. Det finns olika sorters makt. Ett begrepp som ofta sätts i relation med 
makt är auktoritet. Både makt och auktoritet kan bero på ledarens formella 
position i organisationen eller dennes personlighet. Då vi anser att fenomen 
som var i hierarkin ledaren befinner sig, vilken sorts makt och eller auktoritet 

Definition av 
ledarskap 
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ledaren innehar utgör betydelse för hur denne leder kommer dessa begrepp 
förtydligas närmare i detta stycke. 
 

33..22..11  HHiieerraarrkkiisskkaa  nniivvååeerr  
Vanligtvis har stora organisationer ett schema som visar indelningen och de 
mest centrala ledningsfunktionerna – hierarkin (Bakka et al, 1999). När det i 
teorierna talas om hierarki och organisationens hierarkiska nivåer åsyftas en 
formell hierarki. Den formella hierarkin innebär att en person får befogenhet att 
ge order till personer som han eller hon har formellt ansvar för. Genom 
hierarkin får organisationen formella ledare på olika nivåer och det upprättas 
en vertikal arbetsfördelning där några har mer makt och större ansvarsområden 
än andra. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Det vanliga är att skilja mellan tre hierarkiska nivåer i en organisation 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998):  
 
Institutionell nivå; på denna nivå finns den högsta ledningen som bland annat 
ansvarar för målformulering, planering, budget och strategi. Den högsta 
ledningen bör sätta upp mål, strategier och normer som de anställda kan 
identifiera sig med och som fastställer riktlinjer. Till denna nivå finns viktiga 
symbolfunktioner knutna, vilket innebär att ledningen har en rad arbets-
uppgifter av mer ceremoniell karaktär.  
 
Administrativ nivå; här återfinns mellancheferna vilka har ett generellt ansvar 
för begränsade delar av organisationen. Deras viktigaste arbetsuppgifter är 
målsättning för verksamheten, att organisera, administrera och integrera arbetet 
i den enhet eller mellan de enheter som de har ansvar för. Mellancheferna har 
även en viktig kommunikationsroll till den operativa nivån. Även här kan vissa 
symbolfunktioner förekomma. 
 
Operativ nivå; även kallad teknisk nivå. Ledare på denna nivå har daglig 
uppsikt över och ansvar för organisationens kärnaktiviteter. Ledarens uppgifter 
är avgränsade till den arbetsgrupp han eller hon har ansvaret för och omfattar 
ofta handledning och samordning av arbetet. Eftersom ledaren har nära sociala 
funktioner med medarbetarna så kommer en del av ledarens arbete att handla 
om sociala funktioner såsom uppmuntran, stöd och motivation. Behovet av ett 
vänskapligt förhållande kan göra att ledaren drar sig för att styra och 
kontrollera samt att ge negativ feedback. 
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Av ovanstående kan det konstateras att det ställs olika krav på ledarna 
beroende på vilken hierarkisk nivå de befinner sig på. Kontroll, ansvar och 
arbetsuppgifter varierar mellan nivåerna. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Mintzberg delar in organisationer i fem enheter. På botten av en organisation 
återfinns vanligen operatörerna, de personer som utför det grundläggande 
arbetet. Dessa personer bildar den operativa kärnan. Även om ett företag är 
litet krävs det någon som tar hand om de mer strategiska uppgifterna, som 
samordnar och tar beslut gällande hela företaget, denna enhet kallas för den 
strategiska ledningen. Ju större en organisation blir desto svårare är det att ha 
fullständig kontroll, därför införs även mellanchefer som är en förmedlande 
länk mellan den operativa kärnan och den strategiska ledningen. När 
organisationer växer och blir mer komplexa behövs ofta ytterligare en grupp, 
teknostrukturen, även kallade analytiker. Deras uppgift är att ta fram 
standards för hur arbetet skall utföras och mätas samt avgöra vilka kunskaper 
och normer som krävs för att utföra arbetet. Ytterligare en enhet som kan 
tillkomma då organisationer växer är supportenheterna, dessa kan innefatta 
allt från en cafeteria till mycket avancerad juridisk hjälp. En tillhörande del i 
organisationen är ideologin, det vill säga företagstraditioner och kultur, som 
skiljer ett företag från ett annat. (Mintzberg, 1991) När en organisation inför 
hierarkiska nivåer upprättas också en mekanism för personlig, direkt 
övervakning och kontroll. Ledaren kan genom sin formella befogenhet kräva 
att de underordnade gör som han eller hon säger. Samordningen kan ske genom 
ordergivning. (Mintzberg, 1979) 
 
Bakka et al (1999) redogör för fem orsaker till att hierarkier existerar i 
organisationer. Dessa är: 
 
Storleken; det spontana arbetet och koordineringen upphör när ett större antal 
människor ska arbeta tillsammans. En vertikal arbetsfördelning utvecklas även 
om arbetsuppgifterna inte är komplicerade. 
Komplexitet; när arbetsuppgifterna blir för komplexa krävs det expertis, 
planering, koordinering och kontroll. 
Inre och yttre konflikter; om en organisation befinner sig i en miljö som 
präglas av konkurrens och konflikter är den i behov av organ som kan fatta och 
genomföra beslut. 
Folk har behov av ledning; ledargestalter, som organisationsmedlemmarna 
kan identifiera sig med, skapar stabilitet angående mål och medel. 
Klasskamp; kampen om rätten att leda och fördela arbetet. Arbetarnas kontroll 
över arbetet reduceras genom mekanisering, automatisering och planering. 
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Maktresurserna förflyttas därför från den horisontella processen (operatörs-
planet) till de vertikala strukturerna.  
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de hierarkiska 
nivåerna ger olika förutsättningar för chefen. Beroende på 

vilken position han eller hon befinner sig på tilldelas också olika 
arbetsuppgifter, vilket i sin tur ger olika ansvarsområden och därmed olika 
sorters makt. En del av syftet med denna studie är att jämföra de olika 
karaktärerna och detta medför att stycket om hierarkiska nivåer kommer att 
vara en viktig byggsten i vår analys. Vi kommer alltså att använda ovanstående 
beskrivningar om hierarki för att placera in och jämföra de olika karaktärerna. 
Nedan kommer maktbegreppet att beröras något ytterligare. Vi vill dock 
poängtera att makten till viss del beror på om en person erhåller auktoritet eller 
inte. Vi har därför även inkluderat ett enskilt avsnitt om auktoritetsbegreppet.  
 

33..22..22  MMaakktt  
Makt, som vi började diskutera i Inledningen, kan definieras på en rad olika 
sätt som belyser olika sidor av denna företeelse. En definition är förmågan att 
påverka händelseförloppet genom att påverka beteendet hos individer eller 
grupper. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) Rubenowitz (1994) menar att makt är en 
viktig del av ledarskapet och definierar denna som förmågan att få en individ 
eller en grupp att göra något och att styra deras prestationer och engagemang 
mot organisationens mål. Weber har definierat makt som sannolikheten för att 
en individ i en social grupp ska genomdriva sin vilja trots motstånd från andra 
inom gruppen. (i Jacobsen & Thorsvik, 1998)  
 
Makt kan ses som en konkret egenskap som individer och grupper besitter. Det 
är inte alltid lätt att avgöra vad makt är, vem som har den eller hur den skall 
utnyttjas. Det kan även vara svårt att avgöra om makten kommer till 
användning eller ej. (Bolman & Deal, 1997) Alla människor har makt, 
skillnaden är att individer besitter olika mycket makt och brukar den på olika 
sätt. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)  
 
En individ kan få makt tilldelad genom sin formella ställning i hierarkin, men 
det garanterar inte att denne på ett djupare sätt kan påverka beteenden och 
skeenden. Individen måste bli accepterad som ledare av dem som han eller hon 
vill påverka, ha legitimitet, för att makten ska vara avgörande. Om ledaren har 
både formell maktställning och legitimitet, innebär detta att han eller hon har 
ett verkligt och djupare inflytande över skeendet. (Jacobsen & Thorsvik, 1998)  

Hierarkiska 
nivåer 
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Hur det kommer sig att människor i en organisation rättar sig efter order och 
följer instruktioner kan besvaras med hjälp av två nyckelbegrepp: makt och 
engagemang. Organisationer fungerar som instrument för att lösa vissa 
uppgifter, det vill säga för att nå mål. Därför är det av vikt att organisationens 
medlemmar agerar på ett sådant sätt att det gynnar organisationens mål och gör 
det möjligt att förverkliga målen. Detta kan åstadkommas med hjälp av 
formella styrinstrument, exempelvis hierarkisk struktur, arbetsbeskrivningar 
och instruktioner etc. Målen kan även uppnås med hjälp av medarbetarnas 
engagemang, det vill säga den utsträckning i vilken organisationsmedlemmarna 
är engagerade i att förverkliga organisationens mål. Ju mer engagerade 
organisationsmedlemmarna är, desto mindre formell styrning behövs. (Etzioni i 
Bruzelius & Skärvad, 1995)  
 
De formella styrinstrumenten kräver att de baseras på makt av något slag. De 
finns olika typer av makt. Tvångsmässig makt där styrningen tar hjälp av 
fysiska medel som till exempel gevär eller piska. Om styrningen sker med 
hjälp av materiella medel såsom mat eller pengar kallas makten nyttomakt 
Den sista kategorin är den normativa makten, där styrning sker med 
utgångspunkt i symboliska medel såsom prestige, uppskattning, tillgivenhet 
och gillande. (Etzioni i Bruzelius & Skärvad, 1995)  
 
Engagemanget kan delas in i tre grupper; alienerat, kalkylerat eller 
moraliskt. Vid alienerat engagemang identifierar sig organisations-
medlemmarna inte alls med organisationens målsättning, snarare tvärtom. Om 
organisationsmedlemmarna accepterar den övergripande målsättningen så 
länge som den uppfyller deras egna önskningar kallas engagemanget kalkylerat 
engagemang. Den sista gruppen, moraliska engagemang, föreligger ett mycket 
starkt identifierande mellan organisationsmedlemmarna och organisationens 
målsättning. (Etzioni i Bruzelius & Skärvad, 1995)  
 
Makt kan bero på ledarens position i hierarkin, men även på dennes 
personlighet. Daft (1999) behandlar fem olika sorters makt som en ledare kan 
ha: 
 
Legitim makt; denna makt får ledaren i och med sin formella position i 
organisationen. Underställda accepterar denna sortens makt som legitim och 
följer därmed order. 
Belöningsmakt; belöningsmakten kommer från ledarens befogenhet att dela ut 
belöningar till de underställda, belöningarna kan exempelvis bestå av 
löneförhöjning och befordran. 
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Tvångsmakt; motsatsen till belöningsmakt och handlar om makten att dela ut 
bestraffningar till de underställda. Bestraffningar kan till exempel vara avsked, 
kritik och degradering.  
Expertmakt; makten är ett resultat av ledarens kunskap och kompetens. Den 
återfinns ofta på de lägre nivåerna i organisationen där ledaren ofta själv är 
delaktig i till exempel produktionen. Experter kan använda sina kunskaper 
genom att influera eller sätta gränser vid beslutsfattande som görs av individer 
som befinner sig över honom eller henne i hierarkin. 
Karismatisk makt; denna sortens makt kommer från ledarens karakteristiska 
personlighet och inte från en formell position. De underställda lyder order på 
grund av att de vill identifiera sig med ledaren, visa respekt och beundran.  
 

33..22..33  AAuukkttoorriitteett  
Ledarskap är inte detsamma som auktoritet, men en auktoritet kan också vara 
en ledare (Bolman & Deal, 1997). Auktoritet baseras på uppfattningar om 
privilegier, förpliktelser och ansvar knutna till en viss position i en organisation 
eller socialt system. Auktoritet inkluderar den uppfattade rättigheten som ingår 
i en position för att påverka beteendet hos andra individer på andra positioner i 
organisationen. (Yukl, 1994) Weber (i Eriksson & Wåhlin, 1998) ansåg att det 
var viktigt att skilja mellan begreppen makt och auktoritet. Makt innebär att 
någon tvingas till lydnad, medan auktoritet gör att någon frivilligt väljer att 
lyda.  
 
Auktoritet som maktkälla spelar en betydlig roll i organisationssammanhang. 
Auktoritet innebär vanligtvis en genomgående lydnad och respekt då den 
grundar sig både på legalitet och saklighet men fordrar även personlig 
utstrålning och styrka. (Hammarén, 1997) 
 
Auktoritet kan delas in i tre kategorier. Traditionell auktoritet, den över-
ordnades ordergivning godtas på grund av att saker och ting alltid gjorts på det 
sättet. Byråkratisk eller legal auktoritet, där godtas en order för att den passar 
in bland de regler som styr förhållandet mellan över- och under ordnad, till 
exempel ett anställningskontrakt eller en befattningsbeskrivning. (Weber i 
Mabon, 1992) Underställda lyder inte personer utan regler. Det är viktigt att 
lagarna och reglerna är utarbetade på ett sådant sätt att alla uppfattar dem som 
rätta och riktiga. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) Vid karismatisk auktoritet 
godtas ordergivningen till följd av ordergivarens personliga utstrålning eller 
karisma. (Weber i Mabon, 1992) Denna typ av auktoritet är direkt knuten till 
den person som fattar beslut. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
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Ledarskap och auktoritet har inte samma betydelse trots att en auktoritet också 
kan vara en ledare (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Weber (i Eriksson & Wåhlin, 
1998) kopplade samman auktoritet och legitimitet. Människor lyder frivilligt 
personer som de uppfattar vara auktoriteter, under förutsättning att de upplevs 
som legitima. En auktoritet hamnar dock ofta utanför ledarskapets domäner, 
men både auktoritet och ledarskap bygger på legitimitet och frivillig åtlydnad. 
Om en ledare förlorar sin legitimitet, förlorar han eller hon också förmågan att 
leda. Att lyda en ledare beror mer på frivillighet än på tvång. 
 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att makt ofta beror på 
vilken auktoritet ledaren har. Det finns olika typer av makt och 
auktoritet men för att kunna utöva makt krävs det även att ledare 

innehar en viss auktoritet. Vi har därför valt att sammanföra dessa två begrepp 
och kommer i analysen att försöka reda ut hur de framställs i tv-serien. Vilken 
makt och auktoritet som utövas kan förknippas med olika beteenden. Dessa 
beteenden kan vara karakteristiska för en viss stil. Detta kommer att beskrivas 
mer utförligt i de följande avsnitten. 
 

33..33  LLeeddaarrbbeetteeeennddee  &&  --ssttiill  
Ledare har olika beteenden, en del beror på situationen de befinner sig i, andra 
på vilka befogenheter de har tilldelats och hur bekväma de är i sin position. 
Howell och Costley presenterar hur ledare kan påverka sitt beteende för att nå 
olika organisationsmål, vidare sätter Howell och Costley namn på olika 
ledarskapstyper utifrån det beteende de har. Vi anser även att beteendena ligger 
till grund för en personlig stil. De beteenden som är karakteristiskt för ledaren 
går att samla ihop och studeras utifrån olika stilar. I den ledarskapslitteratur vi 
har studerat är tre ledarstilar vanligt förekommande. Dessa är den auktoritära, 
demokratiske och låt-gå-ledaren. Dessa beskrivs ytterligare under stycket 3.3.2 
Ledarskapsstilar. 
 

33..33..11  LLeeddaarrbbeetteeeennddee  
Det kan identifieras olika beteendemönster när en ledare influerar sina 
underställda för att nå ett bestämt mål. Exempel på sådana ledarbeteenden kan 
vara (Howell & Costley, 2001): 
 
Att förklara de förväntade prestationerna för den ledde.  
Visa respekt och deltagande för personens känslor som en medmänniska. 
Fråga den underställda om råd och möjligheter för att lösa problem. 

Makt & 
Auktoritet 
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Ge den underställda beröm när han eller hon presterar ett bra arbete. 
Koordinera aktiviteter mellan de underställda och andra grupper. 
Ta upp diskussioner om det uppstår missnöje om den underställdas utförda 
arbete. 
Insistera på att den underställda följer den policy och de procedurer som gäller 
för organisationen. 
Förmedla idéer om framtiden för organisationen. 
Ta hög personlig risk för att uppnå organisationens mål. 
Se till att de resurser och den information som krävs finns tillgänglig för att 
personalen ska uppnå resultat effektivt.  
 
Det finns en mängd olika modeller för att identifiera och beskriva ledar-
beteende, modellen nedan är väl utforskad och kan vara användbar för att 
beskriva och utveckla effektivt ledarskap. De olika beteendemönstren är inte 
helt oberoende av varandra, olika beteenden krävs vid olika situationer och det 
kan därför härledas flera olika mönster till en och samma ledare. 
 
 

Figur 2: Grundläggande beteendemönster av ledare 
Källa: Omarbetad Howell & Costley, 2001 
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33..33..22  LLeeddaarrsskkaappssssttiillaarr  
Ledarens beteende, det vill säga hur han eller hon utövar sin roll, kan anta olika 
former. För att karakterisera olika beteenden hos ledare kan beteckningen 
ledarstil användas. (Bakka et al, 1999) Med ledarskapsstil menas här på vilket 
sätt ledaren väljer att använda sin auktoritet och/eller makt, vilket innebär att 
alla ledare har sin säregna stil. Det är svårt att säga vilken ledarstil som är bäst, 
det är snarare så att olika ledarstilar lämpar sig bra eller dåligt beroende på 
organisationen, dess medlemmar och andra förutsättningar. (Mescon, Bovée & 
Thill, 1999) Det finns tre dominerande ledarstilar vilka presenteras nedan. 
 
En auktoritär ledare styr och ställer med sina underställda. Ledaren 
dominerar och rådfrågar ingen utan fattar själv alla beslut. Kommunikationen 
går uppifrån och ned. En strikt auktoritär ledare ser människor som opålitliga, 
lata och okunniga. Ledare måste därför ge order och direktiv för att få dem att 
arbeta. Arbetstagarna kan lätt bli ointresserade och passiva i sitt arbete när de 
inte har något att säga till om och inte heller får ta eget ansvar. De kan då lätt 
bli osjälvständiga och därmed minskar kreativiteten. (Gustafsson et al, 1998) 
Den auktoritäre ledarens maktbas är främst positionen. Gruppens arbete är 
ledarens personliga ansvar och han eller hon ger personlig kritik av de enskilda 
medlemmarna i gruppen. På det personliga planet hålls ett visst avstånd mellan 
ledare och övriga gruppmedlemmar. (Bakka et al, 1999)  
 
Den demokratiske ledaren är grupporienterad och något av en samordnare. 
Grundläggande värderingar i arbetslivet och lagar är av demokratisk karaktär. 
Med demokratiskt ledarskap menas maktdelning och inflytande. Ledaren är 
lyhörd för förslag och idéer från de anställda. Uppsatta mål och metoder 
diskuteras alltid i arbetsgruppen, där deltagarna eftersträvar samförstånd. 
Genom att ta tillvara personalens intressen bidrar ledaren till ett bättre 
ansvarstagande och engagemang. De anställda trivs och effektiviteten ökar. 
Om ledarens roll blir otydlig kan ledarskapet övergå till ett låt-gå-ledarskap. 
(Gustafsson et al, 1998) Den demokratiska ledaren konfererar alltid med sina 
medarbetare innan beslut fattas. Kommunikationen går i båda riktningarna. 
Stora organisationer, som är geografiskt utspridda, eller som har olikartade 
funktioner, har vanligtvis denna form av ledarskap. (Bruzelius & Skärvad, 
1995) 
 
Låt-gå-ledaren har svårt att ta initiativ till olika åtgärder och att fatta beslut, 
orsaken till detta kan vara att ledaren är rädd för att verka auktoritär. Ledaren 
har svårt att sätta gränser och lämnar inga klara besked. Information ges ofta 
vid fel tillfälle och den är oftast så vag att förvirring uppstår. Låt-gå-ledaren har 
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svårt för att ta initiativ och skjuter gärna problemen framför sig. Den här typen 
av ledare överlämnar ofta ansvaret till sina medarbetare, utan att ha gett klara 
besked om vad arbetet innebär. Detta skapar osäkerhet bland personalen. 
(Gustafsson et al, 1998) 
 

33..44  MMiinnttzzbbeerrggss  lleeddaarrrroolllleerr  
Mintzberg har i sin avhandling skapat en teoretisk sammanfattning av vad 
ledare gör och han delar in de olika aktiviteterna i tio roller. Han menar att 
rollerna är gemensamma för samtliga ledare, oavsett om de arbetar högst upp 
eller längst ner i hierarkin. Klassificeringsschemat kan ses som en rad variabler 
som de flesta ledare har, men de har olika betydelse och vikt som beror på 
förhållanden inom och utanför organisationen. (Bakka et al, 1999) De tio olika 
rollerna, som är indelade i tre huvudgrupper presenteras nedan. Mintzberg 
använder ordet manager vilket vi har valt att översätta till ledare. Det finns 
även andra författare som har använt sig av denna översättning, exempelvis 
Bakka et al. 
 

33..44..11  IInntteerrppeerrssoonneellllaa  rroolllleerr  
De interpersonella rollerna handlar om kontakt med andra människor, både 
inom och utom organisationen. De innefattar inte enbart verbal och fysik 
kontakt, utan även hur ledaren framstår som symbol för andra människor. 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998) Rollerna inkluderar deltagande i ceremonier 
(formella middagar etc.) Aktiviteterna kan kopplas samman direkt med 
ledarens status och auktoritet samt involverar utveckling av interpersonella 
förhållanden. Statusen är vedertagen och ceremonierna är förpliktigande 
eftersom ledaren är den person i organisationen som är högst upp i hierarkin; 
ledaren har tillgång till vissa kontakter i och med sin status; han eller hon 
arbetar för att upprätthålla de interpersonella förhållandena; förfrågan om 
uppföljningar kan relateras till ledarens legala auktoritet i organisationen. Den 
interpersonella kontakten är en nyckelfaktor. (Mintzberg, 1973) Nedan följer 
de tre interpersonella ledarrollerna.  
 
Ledaren som symbol: Eftersom ledaren har formell auktoritet är han eller hon 
en symbol som har till uppgift att uppfylla åtaganden. En del av dessa är enkla, 
andra kräver mer ingivelse, alla inkluderar interpersonell aktivitet men ingen 
inkluderar informationsförmedling eller beslutsfattande. (Mintzberg, 1973) 
Uppgifterna kan bestå av att skriva under dokument, delta i möten, ceremonier 
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och evenemang för att ge arrangemanget en prägel av vikt samt att ta emot 
besökande. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Ledaren som ledare: Organisationer behöver en formell ledare för vägledning 
och motivation. Ledarskap involverar interpersonella relationer mellan ledaren 
och de ledda. I informella grupper blir ledare ofta imiterade på grund av sina 
fysiska eller karismatiska egenskaper. I formella organisationer där ledaren 
utpekas av någon som befinner sig högre upp i hierarkin, förlitar han eller hon 
sig på den makt tjänsten innefattar. Två saker bör noteras när ledarrollen 
diskuteras. För det första, ledarens huvuduppgift är att skapa en integration 
mellan individuella behov och organisationens mål. En ledare måste 
koncentrera sig på att bringa samman sina underställda och organisationens 
behov för att tillsammans bli så effektiva som möjligt. För det andra, är det i 
den här rollen som ledarens makt tydligast uppenbarar sig. Formell auktoritet 
innebär att ledaren förses med makt; ledarskapet avgör hur mycket av makten 
som kan realiseras. (Mintzberg, 1973) 
 
Ledaren som förbindelseled: Förbindelserollen hanterar väsentliga relations-
nätverk som ledaren upprätthåller tillsammans med enskilda individer och 
grupper utanför organisationen. Rollen representerar en viktig faktor i ledarens 
arbete, det vill säga att sammankoppla den utomliggande miljön med den egna 
organisationen. Ledaren måste i denna roll kunna etablera nätverk av externa 
kontakter. I andra roller utnyttjar ledaren detta genom att använda information 
som han eller hon får tillgång till i rollen som förbindelseled. (Mintzberg, 
1973) Genom medlemskap i styrelser och föreningar, deltagande i seminarier 
och informellt socialt umgänge kan kontakten med andra upprätthållas, nya 
kontakter etableras och information och tjänster utväxlas. (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998) 
 

33..44..22  IInnffoorrmmaattiioonnssrroolllleerr  
Informationsrollerna relateras till mottagande och överlämnande av 
information (Mintzberg, 1973). Ledare är de personer i organisationen som 
förmodligen har tillgång till och får mest information och det blir därmed 
behandlingen av information som är deras huvudsakliga arbetsuppgifter. 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Ledaren som övervakare: Övervakaren måste ständigt söka och bli matad 
med information som kan hjälpa honom eller henne att förstå vad som händer i 
organisationen och dess externa miljö. Övervakaren söker information för att 
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upptäcka förändringar, för att identifiera problem och möjligheter, för att bygga 
upp kunskap om miljön, för att bli underrättad när information måste spridas 
vidare och beslut måste fattas. (Mintzberg, 1973) Genom information från 
olika källor övervakas organisationens utveckling och externa aktörers 
bedömning av verksamheten. I denna roll skall ledaren identifiera förändringar 
som kan ha betydelse för organisationens verksamhet samt påvisa problem och 
möjligheter. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 
Ledaren som informationsförmedlare: Ledaren har tillgång till mycket 
information och detta tillåter honom eller henne att spela en viktig roll som 
informationsförmedlare, genom att förmedla extern information in till den egna 
organisationen och förmedla intern information mellan organisationens 
medlemmar. Informationen kan särskiljas i två olika typer – saklig information 
och värdeorienterade information i form av normer. Saklig information kan 
testas genom tillförlitlighet, den är antingen korrekt eller inkorrekt. Ledaren 
erhåller mycket saklig information på grund av sin formella ställning. En stor 
del av denna information lämnas vidare till underställda. Utmärkande för 
informationsförmedling är information från externa kontakter i form av idéer, 
skvaller och omedelbar kommunikation. Den värdeorienterade informationen 
hanterar preferenser – någons tro på vad som är ”rätt”. Dessa normer kan 
varken var korrekta eller inkorrekta, de reflekterar snarare behovet hos dem 
som önskar utöva makt på beslutsfattandet. En utmärkande funktion av rollen 
som informationsförmedlare är att överföra normer till organisationen för att 
vägleda underordnade i beslutsfattandet. (Mintzberg, 1973) 
 
Ledaren som talesman: Medan informationsförmedlaren disponerar 
information internt i organisationen, överför talesmannen information ut till 
organisationens externa miljö. Som formell auktoritet skall ledaren tala för 
organisationens räkning, han eller hon skall agera nervcentra och det är ledaren 
som har informationen som innebär att detta kan ske på ett effektivt sätt. 
Ledaren kan utöva påtryckning till organisationens fördel, han eller hon 
fungerar som PR-kontakt eller kan exponeras som expert på de områden som 
organisationen agerar. Rollen som talesman kräver att ledaren håller två 
grupper informerade; 1) de individer som befinner sig på nivåer i 
organisationen som har avgörande inflytande och 2) organisationens 
intressenter. Ledaren måste kunna hålla båda dess grupper informerade om 
organisationens planer, policy och resultat. (Mintzberg, 1973)  
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33..44..33  BBeesslluuttssrroolllleerr  
Beslutsrollerna innefattar beslutsfattande av olika slag i och utanför 
organisationen. Dessa roller involverar ledaren i strategiarbetet (Mintzberg, 
1973). Ledaren är en av dom som har högst formell auktoritet och den som 
oftast framstår som viktig vid beslutsfattande (Jacobsen & Thorsvik, 1998).  
 
Ledaren som entreprenör: Som entreprenör agerar ledaren som en 
initiativtagare och utformare av de kontrollerbara förändringar som sker i 
organisationen. (Mintzberg, 1973) Ledaren skapar förändringar, utnyttjar nya 
möjligheter och löser problem. I rollen ingår det också att sätta igång beslut 
angående förändringar som genomförs bit för bit under en tidsperiod. (Bakka et 
al, 1999) Entreprenörsrollen är nära knuten till rollen som övervakare där 
ledaren utvärderar de pågående aktiviteterna i organisationen och den externa 
handlingsmiljön (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Ledaren som krislösare: Krislösaren hanterar ofrivilliga situationer och 
förändringar som delvis ligger utanför ledarens kontroll. En oförutsedd 
händelse kan orsaka störningar, om till exempel ett problem har ignorerats allt 
för länge kan detta utlösa en kris. Ledaren agerar för att han eller hon måste 
och eftersom trycket från organisationen är för hårt för att kunna ignoreras. När 
störningar uppstår är en förbättring nödvändig. (Mintzberg, 1973) 
 
Ledaren som resursfördelare: Disponering av resurserna är en väsentlig del 
av organisationens strategi. Ledaren måste, som formell auktoritet, se över 
fördelningssystemet för organisationens resurser. (Mintzberg, 1973) Genom att 
ledningen har kontroll över resurserna (personal, tid, pengar, material, 
utrustning) har de även kontroll över utveckling av strategin och olika 
prioriteringar (Jacobsen & Thorsvik, 1998). De olika resurserna kan disponeras 
positivt eller negativt, det vill säga beslut kan fattas för att använda eller 
skydda dem (Mintzberg, 1973). 
 
Ledaren som förhandlare: Då och då befinner sig organisationen i icke 
rutinmässiga förhandlingar med andra organisationer eller individer. Det är ofta 
ledaren som presenterar organisationens villkor. (Mintzberg, 1973) Ledaren 
kan ge förhandlingarna trovärdighet och har den auktoritet som krävs för att 
fatta beslut (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Detta klassificeringsschema kan användas när ledarroller observeras och 
identifieras. Tiden som varje ledare lägger ner på varje roll varierar med 
organisationen, medarbetarna och den externa miljön. Ledarskap betingas av 
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ledarens agerande i de olika rollerna och rollernas inbördes beroende. Till 
exempel kan en ledare som inte prioriterar rollen som förbindelseled få mindre 
extern information och kan få problem med den strategiska planeringen i rollen 
som entreprenör. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 
 

33..55  DDeenn  ssvveennsskkaa  lleeddaarrssttiilleenn  
Ytterligare faktorer som kan påverka hur ledare beter sig är vilken nationalitet 
de har. De föreligger ofta stor skillnad mellan hur ledare och ledda beter sig 
inom olika länder. (Hofstede i Källström, 1995) Jämförs den franske ledaren 
med den svenska kan det, endast genom att studera hur de ledda tilltalar sin 
chef, urskiljas en stor skillnad. Den franska chefen förväntar sig att 
underställda inte tilltalar honom eller henne innan denne fått ordet. Man 
tilltalar också varandra med titlar. Den svenske chefen däremot är ofta du med 
sina underställda och det uppstår ofta ett slags kamratskap. (Källström, 1995) 
Det är alltså viktigt att vara medveten om att synen på ledarskap skiljer sig 
mellan olika länder. I vårt fall skall vi med detta avsnitt skapa förståelse för att 
hur det svenska ledarskapet kan karakteriseras.  
 
Hofstede (i Källström, 1995) har valt att använda sig av fyra kulturdimensioner 
för att se skillnader mellan Sveriges och andra länders ledarskap. Utifrån den 
första dimensionen, som är maktdistans, hamnar Sverige bland de länder som 
anses ha minst behov av makt. Liten maktdistans karakteriseras av att de 
underordnade inte är beroende av sin överordnade chef till hundra procent och 
att de säger ifrån om de anser att något är fel. Organisationsstrukturen blir 
därmed ofta decentraliserad.  
 
Individualism är den andra dimensionen och behandlar förhållandet mellan 
den enskilda personen och den gruppen han eller hon tillhör. Utmärkande för 
individualistiska länder (till exempel Sverige) är att individerna har stor frihet 
att styra sitt arbete och att prestation är viktigt för självkänslan. Individens och 
arbetsgivarens intressen skall organiseras så de sammanfaller. Företags-
ledningen ser till individen inte till gruppen. De individualistiska kulturerna 
kännetecknas ofta av låg maktdistans. 
 
Den tredje dimensionen ser skillnader mellan maskulina och feminina 
kulturer. Sverige är det land som enligt Hofstede (Källström 1995) är minst 
maskulint. Utifrån ett ledarskapsperspektiv eller management perspektiv, som 
Källström benämner det, karakteriseras den svenska eller feminina kulturen 
bland annat av att använda sig av kompromisser eller förhandlingar för att lösa 
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konflikter. De chefer som finns kräver inte lika stort utrymme, det vill säga de 
är inte lika synliga, de strävar efter att gruppen ska ha en gemensam syn. 
 
Den sista dimensionen, osäkerhetsundvikande, försöker förklara hur stor 
tolerans individerna i kulturen har till de faktorer som inte kan förutses, det vill 
säga hur pass hotade de känner sig till osäkra och okända situationer. Sverige 
har relativt lågt osäkerhetsundvikande bland de undersökta länderna och det 
som karakteriserar detta ledarskap är ofta att behovet av lagar och regler inte är 
lika stort. Det finns inga föreskrivna vägar hur chefen skall handla och inte 
heller hur medarbetaren skall gå tillväga. Det finns en större tolerans till 
avvikande idéer och beteenden, liksom tvetydiga situationer och okända risker.  
 
Daun (i Källström, 1995) tar upp faktorer som kännetecknar svenskars 
beteenden i relationer. Dessa är bland annat blyghet, strävan efter oberoende, 
konfliktundvikande samt ärlighet. Svenskar försöker undvika sådana 
situationer där konflikter kan uppstå och detta medför att de ofta håller sig till 
sådana ämnen som kan leda till en gemensam enighet. Författaren 
uppmärksammar skillnaden mellan hur utlänningar ser på svenskar samt hur 
svenskar ser på begreppet enighet. Utlänningar får ofta uppfattningen att när 
svenskar inte säger något betyder det att det är svårt att enas, medan svenskar 
ofta har av motsatta uppfattningen, det vill säga när det är svårt att enas så 
lönar det sig att diskutera. Vidare tar han upp begrepp som att relationerna ofta 
förknippas med förnuft i termer av saklighet, ordning och reda, allvarsamt och 
även ett visst tungsinne.  
  
Det som kan anses vara utmärkande för svenskt ledarskap är otydligheten, 
vilket kan ses som både en styrka och en svaghet. Styrkan kan vara att i och 
med det otydliga syftet med ledarskapet skapa kreativitet där chefen får 
befogenheter att själv staka ut vägen till målet. Sett utifrån ett tyskt eller 
amerikanskt perspektiv kan det dock anses som en svaghet eftersom det inte 
finns några raka direktiv hur tillvägagångssättet skall vara. Det är därför viktigt 
att komma ihåg att det som symboliserar svenskt teamwork inte är samma sak 
som för andra länders ideologier (Jönsson, 1995).  
 

Det kan konstateras att svenska ledare har en ”egen” stil som är 
karakteristiskt för hur ledare beter sig i Sverige. Vi kommer att 
använda ovanstående för att konstatera huruvida de karaktärer 

vi valt ut är typiska för svensk ledarstil.  
 

Den svenska 
ledarstilen 
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De olika byggstenarna vi har tagit upp i detta kapitel sammanfattas i 
nedanstående figur som bildar utgångspunkten för analysen. I analysen 
kommer de olika byggstenarna att användas för respektive karaktär för att 
sedan jämföra dem med varandra. Vi började referensramen med att presentera 
olika definitioner på ledarskap. Dessa definitioner samt vår egen kommer i 
analysen att utgöra en sammanfattning efter respektive karaktär. Det är därför 
definitionen av ledarskap innefattas av en klammer. Även den svenska 
ledarstilen innefattas av en klammer och kommer att grundas på vad vi 
kommer fram till i de andra faktorerna.  
  

  
Figur 3: Sammanfattning av referensramen 

Hierarkiska nivåer 

Makt & Auktoritet Den svenska 
ledarstilen  

Ledarskapsbeteende 
& ledarskapsstilar 

Mintzbergs 
ledarskapsroller  

 

 

Definition av 
ledarskap 
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44..  EEmmppiirrii  
I detta kapitel kommer vi utifrån ett berättande tillvägagångssätt presentera de 
avsnitt vi har studerat för att kunna genomföra vår analys av olika ledarstilar. 
Upplägget för empirin är följande; först presenteras de olika befattningarnas – 
maskinchef, intendent samt kapten – betydelse på ett fartyg. Vi börjar längst 
ner i hierarkin och presenterar maskinchefen, intendenten och till sist 
kaptenen. För att få en sammanhängande förståelse presenteras maskinchefen 
först på grund av att hans avsnitt sträcker sig över nästan hela tioårsperioden. 
Rollfiguren beskrivs först och efter det följer en kortare resumé av utvalt 
avsnitt om denna är relevant för att förtydliga följande scen/-er. Varje resumé 
betecknas med namnet på avsnittet samt datumet det visades i tv. I 
scenbeskrivningarna förekommer det vissa subjektiva uttalanden, till exempel 
anisktsuttryck eller tonläge. Detta för att förmedla om vad som händer i 
scenerna. Vi har hämtat informationen för empirin från www.chl.chalmers.se, 
www.sweship.se, Rederiets hemsida samt utifrån de utvalda och studerade 
avsnitten. Det kan kommenteras att de olika figurer som deltagit i serien har 
haft flera befattningar under årens gång.  

44..11  BBeesskkrriivvnniinngg  aavv  ffaarrttyyggssbbeeffaattttnniinnggaarrnnaa  
Fartygsbesättningens främsta uppgift är att se till att fartyget säkert tar sig från 
en hamn till en annan. Hur många människor som arbetar ombord beror på 
fartygets storlek och verksamhet. En stor passagerarfärja kan ha omkring 150 
personer i sin besättning, på de största kryssningsfartygen finns det över tusen 
anställda. Generellt är personalen uppdelad på tre avdelningar däck, maskin 
och intendentur. (www.chl.chalmers.se, 021228) 
 
Då vi valt att studera ledare på tre hierarkiska nivåer – maskinchef, intendent 
och kapten – kommer vi nedan kortfattat presentera de olika yrkesgrupperna. 
 

44..11..11  MMaasskkiinncchheeffssbbeeffaattttnniinnggeenn  
Maskinavdelningen sköts vanligen av en person med sjöingenjörsutbildning 
från sjöbefälsskolan. Han eller hon är ansvarig för maskineriets och all teknisk 
kringutrustnings ekonomiska och säkra drift samt för dess underhåll och vård. I 
dennes ansvar ligger många kvalificerat praktiska uppgifter som ställer stora 
krav på förmåga att lösa problem, att vara handlingskraftig och kunna 
improvisera under omständigheter som ständigt kan förändras, bland annat 
beroende på vilka farvatten som trafikeras. En maskinchef, eller teknisk chef 
som den också brukar kallas, bör kunna hantera situationer där förhandlingar 
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sker med personer på högre befattningar samt arbeta tillsammans med sina 
anställda i maskinrummet. (www.sweship.se, 021228) 
 

44..11..22  IInntteennddeennttssbbeeffaattttnniinnggeenn  
Intendenturavdelning har större betydelse på ett passagerarfartyg än på ett 
lastfartyg eftersom det krävs mer personal på passagerarfartygen. Chefen för 
hotelldelen, restaurangerna och butikerna brukar kallas för intendent. I 
organisationen arbetar till exempel restaurangchefer, bartenders, båtvärdinnor, 
butikspersonal och servitörer/servitriser samt ett stort antal kockar, kallskänkor, 
mässmän och ekonomibiträden. Deras arbetsuppgift är att servicen ombord 
skall upplevas så positiv som möjligt av resenären. Inom intendenturen kan det 
på stora passagerarfärjor vara över 200 personer sysselsatta. (www.sweship.se, 
021228) 
 

44..11..33  KKaapptteennssbbeeffaattttnniinnggeenn  
Fartygets högsta chef ombord är befälhavaren, han eller hon har vanligen 
sjökaptens utbildning. Befälhavaren ansvarar bland annat inför rederi, 
passagerare och fartyget. Befattningen kan jämföras med att vara VD för ett 
dotterbolag. Förutom att leda det dagliga arbetet, att ta fartyg från en hamn till 
en annan, ingår även många företagsledande uppgifter, så som ekonomi och 
administration. Befälhavarens ledarroll är viktig för besättningen och det ställs 
ofta stora krav på befälhavarens affärsmässighet. Kaptenens roll kan även vara 
av mer ceremoniell karaktär. (www.sweship.se, 021228) 
 

44..11..44  HHiieerraarrkkii  
Nedan följer en figur över hur de olika befattningarnas rang förhåller sig till 
varandra. Vi har även valt att placera in fler befattningar än de tre utvalda. 
Detta för att underlätta för läsaren då det förekommer fler befattningar som de 
utvalda har kontakt med i empiridelen.  
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Figur 4: Besättningens hierarki  
Källa: Egen tolkning av befattningsbeskrivningarna. 
 
Figuren visar att kaptenen har den högsta rangen ombord och efter kapten 
följer styrman. Intendenten och maskinchefen ligger på samma nivå och har 
olika besättningspersonal under sig. Skillnaden mellan dessa två är att 
intendenten har en mer administrativ tjänst och maskinchefen har en operativ 
tjänst. Det bör också poängteras att intendenten har en frekvent kontakt med 
kunder och passagerare, vilket inte maskinchefen har. 
 
Vi kommer nedan presentera vårt empiriska resultat, men för att få en inblick i 
vad tv-såpan Rederiet har för bakgrund börjar vi med en kort presentation. 
 

44..22  RReeddeerriieett  
Rederiet är en tv-såpa som har visats i Sveriges Television i tio år. Det första 
avsnittet sändes den 20 augusti 1992 och det sista den 18 april 2002, 
sammanlagt blir det 318 avsnitt. (Annica Sjögren, SVT, 021126) Avsnitten 
som är 45 minuter långa visades i SVT på torsdagskvällarna. Serien 
karakteriseras av maktspel på Östersjön, intriger, familjerelationer, kärleks-
relationer men även en del brottslig verksamhet. Rederiet handlar om vad som 
händer inom familjen Dahlén ombord på Freja och i land, men den handlar 
även mycket om livet på Freja och människorna som arbetar där och 
passagerarna. (Ross, 1994)  
 
De karaktärer som cirkulerar under seriens gång är bland annat ägarna, 
rederiets konkurrenter och besättningen ombord på Freja. Besättnings-

Kapten 
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Intendent Maskinchef 
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personalen består till exempel av kapten, intendent, maskinchef och personal i 
bar och restaurang. Karaktärer som har medverkat i serien under större delen 
av seriens tid är Reidar Dahlén, Uno Kronstedt/Kronkvist5, Gustav Sjögren, 
Tony Sjögren och Torbjörn Jonasson även kallad Joker. Totalt har 280 skåde-
spelare medverkat (Annica Sjögren, SVT, 021126). 
 

44..33  MMaasskkiinncchheeff  
Maskinchefen är i slutet av serien nära pensionsåldern och har då arbetat i 
maskinrummet i större delen av sitt yrkesverksamma liv. Han tog över i 
maskinrummet efter sin far. Trots att han under seriens gång vunnit flera 
miljoner väljer han att stanna kvar och investerar delar av sitt kapital i rederiet. 
Det främsta syftet med att lägga pengarna i rederiet var att kunna påverka 
fotfolkets situation.  
 
Maskinchefen har haft flera relationer till kvinnor under seriens gång. Hans 
första fru arbetade även hon på fartyget. De har en biologisk dotter och hans 
hustru har även en son från en annan relation, men denne betraktar maskin-
chefen som sin egen. Olyckligtvis går hustrun bort och maskinchefen sörjer. 
Han träffar senare en annan kvinna men även hon avlider. När han tror att hans 
öde är att leva ensam, träffar han rederiets konkurrent och de fattar tycke för 
varandra. Maskinchefen ser henne för den hon är och tar henne inte för de 
pengar hon har. 
 
På Rederiets hemsida vill de ge en bild av maskinchefen som en övervintrad 
betongsosse. Hans karaktär präglas av god moral och ärlighet. Han är en realist 
som tar saker och ting för vad de är. Han lyckas för det mesta skilja mellan 
privat- och arbetsliv. 
 

44..33..11  LLuuggnntt  vvaatttteenn,,  11999922--0088--2277  
I detta avsnitt medverkar maskinchefen inte i några av stora händelserna, utan 
endast i nedanstående scen. Vi valde därmed att utesluta resumén för att den 
inte är relevant eller har betydelse för förståelsen av scenbeskrivningen. 

                                                 
5 Uno heter i avsnitten (av de studerade) 920827, 920917 och 930325 Kronstedt och i de 
övriga Kronkvist. Orsaken till detta är att släkten Kronstedt är relativt liten i Sverige och de 
ville inte att deras namn skulle användas i tv-sammanhang. Camilla Ahlgren poängterar 
vikten av att kontrollera de efternamn som används i tv-serier inte är alltför ovanliga och att 
det finns ett visst antal som har det valda efternamnet. (Camilla Ahlgren, SVT/FIKTION, 
021216) 
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Scenbeskrivning 
En lastare6 ombord (svåger till kapten) visar runt kaptenens dotter och ett barn 
(son till en av hyttvärdinnorna) i maskinrummet. Lastaren och kaptenens dotter 
samtalar och barnet springer iväg och börjar trycka på några knappar, då 
kommer maskinchefen in och ryter ”Va faan är det här?! Inga ungar här inne, 
ut här ifrån! Så!”  Han tittar sig omkring och ser förbannad ut. Lastaren tar på 
sig ansvaret och säger att han bara skulle visa dem runt. Maskinchefen ryter: 
”Visa, vad i helvete kan du visa? Förresten är det här en arbetsplats, ingen 
lekplats.” Lastaren: ”Det där var ju kaptens dotter.” Maskinchefen: ”Kom 
ihåg en sak! Här är det jag som bestämmer, det spelar ingen roll vem man är 
släkt med.” Han vänder sig om och sätter på sig hörselskydd och går tillbaka in 
i maskinrummet. Lastaren stoppar en karamell i munnen och svär för sig själv.  
 

44..33..22  SSttoorrmmvvaannddrriinngg,,  11999922--0099--1177  
Även i detta avsnitt har maskinchefen ingen framträdande roll för handlingen 
och vi lämnar därmed ingen resumé. 
 
Scenbeskrivning 
Maskinchefen visar maskinrummet för en nyanställd (son till styrman). 
”Härifrån sköter man alltihop, hela båten kan man säga.” Den nyanställde 
betraktar imponerat sin chef och frågar hur han kan hålla reda på allt. Ett larm 
går och maskinchefen trycker på några knappar och konstaterar att det är 
falsklarm. Den nyanställde frågar om det händer ofta. ”Allt här är larmat, det 
sitter givare överallt.” Den nyanställde är imponerad över chefens kunskaper, 
men chefen skämtar bort att han är kunnig och menar att han arbetat där länge. 
Maskinchefen: ”Sen har vi de här monitorerna.” Hans underordnade tittar 
fascinerat på honom och frågar om han alltid har arbetat i maskinrummet. 
Maskinchefen skrattar och säger: ”Ja, jag tog över efter farsan, precis som 
du.” Maskinchefen tycker att det är kul för den nyanställdes far att han är 
ombord. En monitor slocknar och den nyanställde säger till chefen, som 
muttrar något om glappkontakt och ber honom gå ner och kontrollera vad det 
är. Chefen förklarar vart han ska gå och frågar om han klarar av det? ”Javisst.” 

                                                 
6 Arbetar i fartygets lastrum. 
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44..33..33  DDoollddaa  ppllaanneerr,,  11999966--0099--2266  
Resumé avsnitt 117 
Ombord har kaptenen alkoholproblem. Maskinchefen försöker få honom att 
inse sitt problem och ställer upp för honom som vän. Det blir mer och mer 
uppenbart för de andra anställda ombord att kaptenen har problem.  
 
På fartyget finns det en skönhetssalong som drivs av ett syskonpar. Brodern är 
tillbaks från sjukhuset efter ett överfall av nazister. En hyttvärdinna (som hade 
ett förhållande med en maskinist) försökte stoppa bråket och hamnade i koma 
och avled senare. 
 
Scenbeskrivning 1 
Maskinchefen är i sin underordnades hytt. (Denne sörjer sin flickvän som har 
dött efter en misshandel) Maskinchefen: ”Hörru, är du verkligen säker på att 
du ska börja jobba?” Den underordnade svarar att det är bättre än att sitta här. 
Chefen föreslår att han skulle kunna ta ledigt och åka bort, Vila ut men 
framförallt försöka glömma det som hänt. Den underordnade vill inte glömma, 
han vill minnas allt han upplevt med sin flickvän. Chefen säger att han förstår 
och försöker trösta honom genom att säga att tiden läker alla sår. Den 
underordnad: ”Det är ingen idé.” Maskinchefen, som intar rollen som äldre 
och klokare, försöker muntra upp honom. De går ut tillsammans och den 
underordnade klappar honom vänskapligt på ryggen. Han går i väg i korridoren 
med raska steg och chefen försöker hejda honom men han är redan iväg. 
Maskinchefen tar upp en telefon och ringer till den underordnades far och säger 
att nu får han faktiskt ta sitt ansvar. Fadern tycker att han inte skall lägga sig i. 
Maskinchefen säger att det ska han visst och att han bryr sig om sin 
underordnade och säger ”Ställ upp nån gång för faan!” 
 
Scenbeskrivning 2 
Kaptenen samtalar med intendenten och en bartender i mässen (matsalen för 
besättningen). Maskinchefen kommer och säger att han vill prata med kapten. 
Maskinchefen säger att det är viktigt, tar honom under armen och för iväg 
honom till hytten. Kaptenen är märkbart onykter. Maskinchefen ger honom en 
mugg kaffe och säger till honom med bestämd röst att dricka upp så att han 
nyktrar till. Kaptenen flinar och skrockar till ”tror du jag är full?” 
Maskinchefen ryter till och säger åt honom att dricka upp kaffet. Han frågar 
hur kaptenen kan vara så förbannat oansvarig? Kaptenen fortsätter att flina och 
säger att det inte är något fel på honom. Sedan helt plötsligt vänder humöret 
och han ryter till ”du ska inte komma och säga att jag är full.” Maskinchefen 



Empiri 
 

-44-  

säger att hans problem är uppenbart och att fler ombord har märkt det. 
Kaptenen ser nedstämd och ledsen ut och försvarar sig med att det bara är 
tillfälligt. Maskinchefen fnyser och säger skarpt att antingen måste han söka 
hjälp direkt eller så tänker han anmäla honom. Kaptenen ser ut som en ledsen 
hundvalp. Maskinchefen: ”Jag menar allvar! Drick upp det här nu för faan.” 
Kaptenen tittar och suckar innan han börjar dricka motvilligt. 
 

44..33..44  ÖÖvveerrttaagg,,  11999988--1100--0088  
Resumé avsnitt 188 
Det har anställts en ny kapten. Kapten och maskinchefen känner varandra 
sedan tidigare tjänstgöring. Maskinchefen har ett förhållande med rederiets 
konkurrent. Rederiets ägare och maskinchefen, som har varit vänner länge, har 
kommit på kant med varandra. Maskinchefen tror att ägaren bara är ute efter 
hans pengar medan ägaren tycker att det är maskinchefens förhållande som 
påverkat deras vänskap. 
 
Scenbeskrivning 
Maskinchefen och hans underordnad är i mässen. Maskinchefen: ”Hörru, 
kapten gav oss massa listor som vi skulle fylla i.” Den underordnade undrar 
vad det ska vara bra för? Maskinchefen: ”Det vet jag inte men det är lika bra vi 
gör som han säger. Han har varit med länge, han vet hur man gör.” Han ser 
fundersam ut och konstaterar att kapten inte var sig lik. Den underordnade: ”Vi 
är klara med allt där nere nu. Kan jag ta två timmar, vi sa ju det?” 
Maskinchefen: ”Har du tittat till lagret som kärvar?” ”Japp!” Den 
underordnade frågar om han kan låna lite pengar. Maskinchefen frågar vad han 
ska ha dom till? ”Vad då, får jag inte låna om jag inte säger vad jag ska ha dom 
till?” Maskinchefen (skämtsamt): ”Säg inte att du har träffat nån ny liten dam 
nu igen här ombord?” ”Nej det är en annan grej.” Säger han lite undvikande. 
”Jasså vaddå då?” Den underordnade: ”Glöm att jag frågade.” Reser sig upp 
och går. ”Du, tillbaka om två timmar. Då ska du hjälpa mig att fylla i dom här 
listorna.” Säger maskinchefen, vänligt men bestämt. 
 

44..44  IInntteennddeenntt  
Den studerade intendenten har varit med i större delen av serien. Han är i 
trettioårs åldern och hans biologiska far är rederiets ägare, men han har blivit 
uppfostrad av fartygets maskinchef och sin mor. Han har varken ärvt ägarens 
pliktkänsla eller maskinchefens trofasthet. Han gillar spänning och är ofta 
inblandad i skumma affärer. Kvinnor är en stor passion och det har varit flera 
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olika förhållanden under seriens gång, många av dessa kvinnor har en stark och 
självständig personlighet.  
 
Han har haft flera olika befattningspositioner ombord, från bartender till 
intendent. I slutet av serien hamnar han i fel sällskap och blir nästintill inbränd 
på fartyget. Han klarar sig men får bestående men och får sitta i rullstol och 
lära sig prata på nytt.  
 

44..44..11  FFaallsskkssppeell,,  11999933--0033--2255  
Resumé avsnitt 29 
Avsnittet innehåller skumma affärer, förlovningsfest och relationsproblem. 
Fartygets intendent arrangerar svartspel tillsammans med hovmästaren. En 
servitris arbetar för dem som croupier men vill dra sig ut. Styrman får reda på 
svartspelet och vill vara med och dela på pengarna. 
 
Intendenten har ett förhållande med kapten. Han är sur på henne för att hon inte 
har berättat att hon har en vuxen son. Han undrar vem fadern är och hon säger 
att det är en sjöman som hon hade ett tillfälligt förhållande med och att sonen 
inte har träffat honom. Hon berättar inte att denna sjöman är fartygets styrman. 
 
Scenbeskrivning 1 
Intendenten leder en maskinist till förhör hos kapten. Han ser allvarlig ut. 
Kaptenen säger till honom: ”Jag vill prata med dig sen.” ”Javisst (på ett 
utdraget och sturskt sätt), är det något särskilt, fler hemligheter kanske?” Hans 
tonfall är sarkastiskt och kaptenen suckar uppgivet.  
 
Scenbeskrivning 2  
Intendenten och en av hans underställda kontrollerar en trasig telefon i lobbyn. 
Han säger till denne att hon skall se till att det finns telefoner på plan fem. 
Intendentens vän (bartender ombord) kommer gående med en tidning i handen. 
”Har du läst tidningen än?” (Bartendern har tidigare sett en låda med vapen 
och han misstänker att någon ombord är inblandad i smuggling) Intendenten 
småler och ser nöjd ut när han inser att det finns ett sätt som han kan sätta dit 
sin fiende styrman. ”Jag tror att det är dags att vi sätter dit honom nu, vår 
käre styrman …” 
 
Scenbeskrivning 3 
Styrman och intendenten är i hissen. Intendenten ser inte glad ut över att se 
honom och frågar med ett kyligt tonläge hur det går med undersökningen om 
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vapenfyndet. Styrman försöker verka oberörd och låtsas som han inte förstår. 
Intendenten förklarar att han menar de vapen som bartendern hittade tidigare. 
Intendenten ser nu väldigt osäker ut och vågar knappt titta på styrman. 
Styrman: ”Är det nåt man borde undersöka så är det bartenderns huvud. 
Förresten har vi full kontroll över det här. Vi har jobbat mycket med det på 
våra möten, kapten och jag. Har hon inte berättat det, nej varför skulle hon det 
hon har väl lekt färdigt med dig!?!” Han vet precis hur han ska provocera 
intendenten som direkt svarar med att ta tag i hans uniform. ”Ojojoj, vilket 
temperament! Helt olika din systers faktiskt, hon är så ljuvligt mild.” 
Hissdörren går upp och styrman säger att han inte har tid att slåss med honom 
den här gången, men att de alltid kan ta det en annan gång. Intendenten suckar 
och ser orolig ut. 
 
Scenbeskrivning 4  
Servitrisen (tillika croupier vid svartspelet) står i baren när intendenten 
kommer in och lämnar en lista på de personer som ska delta i kvällens 
svartspel. Hon försöker hejda honom, men han nonchalerar henne och det är 
inte förrän servitrisen kommer ifatt honom och tar tag i hans arm som han 
stannar till. Intendenten lyssnar ointresserat. Hon berättar oroligt att 
hovmästaren vet om allt om svartspelet. Intendenten verkar ta det hela med ro 
och ser mycket nöjd ut. Servitrisen ifrågasätter att han litar på hovmästaren. 
Intendenten: ”Han är med oss. Så länge han får sin andel.” Hon tycker att 
intendenten har gått för långt och suckar och skakar på huvudet när han inte 
vill lyssna på henne Hon låter desperat och verkar inte vilja fortsätta med 
svartspelet. 
 
Scenbeskrivning 5  
Svartspelet är igång och intendenten bevakar på avstånd. Hovmästaren kommer 
in och frågar glatt hur det går. Intendenten ser allvarlig ut och säger att det är 
en person som vinner mycket. Hovmästaren pratar om att croupiern verkar vara 
trött och missnöjd. Intendenten blir irriterad och ryter att han inte ska lägga sig 
i hur han sköter svartspelet. Hovmästaren: ”Jag har skurit ner lite på hennes 
pass. Ja på dagtid, så att hon är utvilad inför nattskiftet. Hon får ju inte göra 
några misstag.” Intendenten ser irriterad ut. ”Hon gör inga misstag! Jag gör 
inga misstag! Intendenten vill visa honom att det är han som bestämmer. 
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44..44..22  SSaammmmaannssvväärrjjnniinngg,,  11999933--0099--1166  
Resumé avsnitt 32 
Det har skett en dödsolycka ombord, en berusad man har ramlat eller blivit 
knuffad nerför en trappa. Mannen är inblandad i vapensmugglingen, i samband 
med dödsfallet försvann pengar som ryssarna skulle ha för vapnen. Pengarna 
finns i tryggt förvar i fartygets vaktrum. Styrman och hovmästaren måste nu 
skaffa fram nya pengar, med hjälp av svartspelet. Hovmästaren meddelar 
därför intendenten att svartspelet ska dra igång igen. Intendenten motsätter sig 
detta och undrar vad han gör med alla pengarna.  
 
Det råder bankstrejk vilket leder till att pengarna ombord måste transporteras 
till huvudkontoret av ett vaktbolag. Kaptenen ber intendenten att följa med 
värdetransporten och att det ska ske diskret. När de bär bort pengarna kommer 
styrman och blir irriterad över att han inte fått veta något. 
 
Kaptenens son och intendentens syster har börjat jobba i kallskänken. 
Hovmästaren gnäller över att ha två nybörjare på en gång och hackar på dem 
hela tiden. En passagerare, som förekommit i tidigare avsnitt och då var 
prostituerad, är ombord. En bartender säger att han kanske kan ordna ett arbete 
åt henne. Intendenten är skyldig henne en tjänst så bartendern säger till honom 
att han bör kunna ordna ett arbete åt henne som hyttvärdinna. 
 
Scenbeskrivning 1 
Intendenten är i kaptens hytt, hon talar i telefon. När hon lagt på luren går han 
bekväm i sin situation fram emot skrivbordet, han börjar samtalet. De 
diskuterar värdetransporten, det var även det telefonsamtalet handlade om. Det 
knackar på dörren och styrman kliver in, han ber om ursäkt för att han är sen 
men ingen tar någon större notis av honom. Intendenten (låter uppgiven och 
pessimistisk): ”Vad vill dom vi ska göra då, vill dom att vi ska låta pengarna 
ligga? Näe, det här är ohållbart vi kan inte sätta alla vår gubbar på att vakta 
pengar. Jag gillar det inte!” Han slänger en blick på styrman. Kaptenen säger 
att hon tar kontakt med dem igen när hon hör något från kontoret. Styrman blir 
den som lämnar hytten och intendenten följer honom med blicken, men stannar 
själv kvar. 
  
Scenbeskrivning 2 
Intendenten befinner sig i kallskänken och pratar med hovmästaren. Han 
inleder samtalet och frågar hur det går och syftar då främst på de nyanställda. 
Hovmästaren svarar snabbt och lite aggressivt ”Hur sköter du ditt jobb 
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egentligen, hur tror du att det här skall kunna gå, två nybörjare?” Intendenten 
ser osäker ut när hovmästaren ifrågasätter hans arbete, tittar bort och ser 
obekväm ut. Hovmästaren (flinar sarkastiskt): ”Arbetsam typ” och syftar på en 
av de nyanställda. Intendenten håller med och säger att han verkar lära sig 
snabbt. ”Och annars får du väl sätta honom på enklare sysslor i början?” 
Hovmästaren: ”Så enkla sysslor finns inte” Intendenten: ”Om jag känner dig 
rätt så hittar du nog på nåt.” Han försöker få hovmästaren på bättre humör och 
ger honom en uppmuntrande blick. Hovmästaren byter samtalsämne och säger 
att vi ses i natt. Intendenten ger intryck av att inte förstå. Hovmästaren har nu 
tagit över befälet av samtalet. Intendenten blir försiktig, vaksam och verkar illa 
berörd. Han säger att det inte kan bli något svartspel efter det som har hänt. 
Hovmästaren får något desperat i blicken och intendenten undrar vad han gör 
med alla sina pengar. Hovmästaren säger bara: ”Tolv börjar vi” och med det 
avslutats samtalet. Intendenten tittar oroligt efter honom när han går iväg. 
  
Scenbeskrivning 3 
Intendenten är tillbaka i kaptenens hytt och kontrollräknar svinn. ”Nu har jag 
räknat på svinnet sju gånger och det blir olika varje gång.” Rynkar pannan 
och ser på kaptenen som om han vill att hon ska tycka synd om honom. Hans 
kommentar är lite barnslig. Kaptenen säger att ett vaktbolag ska ta hand om 
pengarna men att någon från fartyget måste följa med. Hon vill att han är den 
som följer med. ”Kan du ta det tror du? Det skulle kännas lugnt för mig om du 
gjorde det?” (Låter som en mamma pratar till sin son) Intendenten säger att 
han går med på det om han slipper räkna svinnet fler gånger, han flinar lite och 
fortsätter att det är klart han ställer upp. Kaptenen uppmanar honom att inte 
berätta om leveransen för någon eftersom kontoret vill ha så få som möjligt 
inblandade. Han frågar om han inte ska berätta det för styrman, men svaret är 
nej. 
  
Scenbeskrivning 4 
Vakterna bär ut påsarna med pengar, styrman kommer förbi av en slump och 
undrar vad det är som pågår. Intendenten kommer ut från vaktrummet och går 
rakryggad framåt och ser överlägsen ut. Han ignorerar styrman och styrman 
frågar varför han inte har fått veta något. Intendenten svarar skrytsamt: ”Vi 
hade ett enskilt möte kapten och jag, så är det.” Han ser mycket nöjd ut över 
att styrman inte fått vet något om transporten och vill gärna visa sitt övertag. 
Han vänder sig om och går, styrman ser uppretad och sammanbiten ut. 
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Scenbeskrivning 5 
Intendentens vän (bartendern) hinner i fatt honom i korridoren och frågar om 
han har tid i några minuter. Vännen frågar om han kommer ihåg kvinnan som 
tidigare var prostituerad. Intendenten suckar och ser irriterad ut. ”Det var då 
själva faan att de aldrig lär sig! Okej, jag fixar det.” Vännen protesterar 
högljutt att det inte är alls är på det sättet, att hon har slutat som prostituerad. 
Han berättar att hon ska söka arbete i Åbo och föreslår att hon ska ta över som 
hyttvärdinna efter intendentens syster. ”Vänta lite, menar du att jag ska ge 
henne ett jobb? Skärp dig nu! Vi kan inte anställa fnask på båten!” Vännen 
försöker övertala intendenten, men han anser att det bara kommer att ställa till 
en massa trassel. Nu är vännen riktigt besviken på honom och säger att hon 
faktiskt hjälpte honom en gång. Intendenten vänder honom ryggen. Vännen: 
”Du har ju själv fått väldigt många chanser…, du är faktiskt skyldig henne det 
fattar du inte det.” Vännen får sista ordet och intendenten står skamsen kvar. 
 
Scenbeskrivning 6 
Den före detta prostituerade kvinnan befinner sig på intendentens kontor för att 
diskutera arbetet som hyttvärdinna. Hans attityd är kort och överlägsen där han 
sitter vid sitt skrivbord medan hon står upp. Han säger kort att han antar att 
hans vän förklarat vad det är för slags arbete hon kan få. Intendenten förklarar 
att det är hårt arbete samt att många kommer behandla henne illa, både 
passagerare och besättning. Intendenten låtsas inte om henne och vänder sig 
mot datorn. Hon frågar om det inte finns någonting positivt med arbetet och om 
han försöker avskräcka henne. ”Om du inte vill ha mig, så säg till.” 
Intendenten: ”Det är huvudkontoret som avgör det. Jag är skyldig dig en 
tjänst, sen är vi kvitt vare sig du får jobbet eller inte.” Intendenten reser sig 
upp och går fram till dörren och öppnar den demonstrativt för att visa att 
samtalet är över.  
 

44..44..33  OOrroo  oocchh  uuppppbbrrootttt,,  11999933--1122--1166  
Resumé avsnitt 45 
Någon har bytt ut piller i intendentens medicin som han har fått av sjuk-
sköterskan. Låsen där medicinen låg har varit dåliga och sjuksköterskan tar på 
sig skulden för att någon har haft möjligheten att ta sig in hos henne. 
Intendenten menar att det är hans och kaptens ansvar.  
 
Ombord är flyktingsmuggling det heta ämnet. Intendenten misstänker 
hovmästaren. Styrman har tipsat kaptenen om att hovmästaren är inblandad för 
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att själv gå fri. Styrman sviker hovmästarens förtroende, men fartygets 
sjuksköterska ger honom alibi.  
 
Sonen till rederiets ägare och den tidigare konkurrenten bildar ett rederi 
tillsammans och tar över ansvaret av fartyget.  
 
Scenbeskrivning 1 
Kaptenen, styrman, intendenten och sjuksköterskan diskuterar händelsen 
angående medicinen. Intendenten kan inte förstå att det är sant, hur det kan det 
komma sig att det blivit fel och att tabletterna sedan visar sig kunna ge skadliga 
bieffekter förbättrar inte situationen. Han ser lite rädd ut och frågar han om han 
kommer få några men. Frågan är vänd till sjuksköterskan och hans tonläge är 
argt och det verkar nästan som han anklagar henne. De pratar om att det måste 
vara de dåliga låsen till mottagningen som varit orsaken till att någon kunnat ta 
sig in och byta ut pillren. Intendenten har svårt att förstå att någon skulle vilja 
skada honom. Sjuksköterskan tar på sig skulden och anser att det är under 
hennes ansvar att medicinen förvaras säkert. Intendenten tar hennes försvar och 
menar att det är han själv och kaptenen som har det yttersta ansvaret och att det 
därmed är de som skall se till att låsen är funktionsdugliga. När sjuksköterskan 
ändock anser sig som ansvarig ser han nästan lite sur ut. 
 
Scenbeskrivning 2  
Hovmästaren och intendenten diskuterar flyktingsmugglingen. Intendenten 
försöker få hovmästaren att försäga sig, eftersom han tror att han är inblandad. 
När hovmästaren verkar klara sig ur situationen säger intendenten stöddigt: 
”Nej, det är väl styrman som sköter den trafiken?!” Hovmästaren blir upprörd 
och tycker att han alltid misstänker honom så fort det händer något. Han anser 
att intendenten inte är mycket bättre själv och frågar var han själv var när 
smugglingen utfördes. Det visade sig att båda hade arbetat. Intendenten 
avslutar med att i en nervärderande ton säga ”Jo det va en sak till, kapten vill 
tala med dig. Så snart som möjligt!”  Intendenten går iväg med överlägsen stil. 
Hovmästaren sitter kvar och ser fundersam ut. 
 
Scenbeskrivning 3 
Intendenten är på styrmans kontor. Intendenten tar direkt befälet över samtalet 
och säger med en hög och tydlig röst ”Du ska lämna den här båten och du ska 
göra det nu!” ”Vad är det du surrar om?!” säger styrman utan att titta upp 
från skrivbordet. Intendenten beskyller honom för flyktingsmugglingen och 
han använder hovmästaren som lockbete för att styrman skall försäga sig. Han 
vill verka smart men styrman spelar oberörd. Styrman sitter och arbetar och 
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försöker inte bry sig. Intendenten: ”Hovmästaren kommer ange dig och det var 
dig jag såg vid rånet, det var du som bytte ut mina tabletter.” Styrman flinar: 
”Det tycker jag att du ska säga i ledningsgruppen”. Intendenten är irriterad 
över att styrman inte känner sig skyldig och ställer frågan ifall han vill döda 
honom eller bara göra ett vrak av honom. När han inte svarar blir intendenten 
ännu mer arg än vad han redan är och slår knytnäven i bordet. Styrman tar nu 
över befälet och drar in kaptenen i samtalet eftersom han vet att det är en 
känslig punkt hos intendenten som nu blir osäker och hotfull, intar 
försvarsställning. Även styrman blir irriterad och talar om att det får vara nog 
och att intendenten ska lämna rummet. Intendenten har tappat allt det 
självförtroende han gick in med och det blir styrman som får sista ordet.  
 
Scenbeskrivning 4 
De nya ägarna kommer ombord och presenterar sig. En av ägarna går fram till 
intendenten, som genast intar försvarsställning. Ägaren: ”Jag vill be dig om en 
sak…” Intendenten säger genast att han ska lämna fartyget, men det var inte 
det som var meningen med ägarens kommentar. Han ville att intendenten 
skulle stanna kvar ombord, eftersom de inte har råd att förlora en bra 
medarbetare. Intendentens självförtroende växer och han ser uppenbart 
förvånad ut, han tackar och ser glad ut.  
 

44..55  KKaapptteenn  
Den utvalde kaptenen var den nionde av 16 kaptener som styrde fartyget över 
Östersjön, hans tid som kapten var dock inte speciellt långvarig och han 
medverkade i endast elva avsnitt. Han statuerar från början att han vill ha 
ordning och reda, men det visar sig ganska snart att det är på grund av demens. 
Han har även vissa andra ålderstecken, exempelvis har han en tendens till att 
somna vid olämpliga tillfällen. Han blir senare avskedad på grund av sina 
demensproblem.  
 

44..55..11  ÖÖvveerrttaagg,,  11999988--1100--0088  
Resumé avsnitt 188 
Det har anställts en ny kapten. Den tillförordnade kaptenen (nu styrman) är 
besviken för att hon inte fick chansen till kaptensposten. Vid ett samtal mellan 
henne och en konferensvärdinna (gift med före detta kapten) framkommer det 
att konferensvärdinnan tycker bra om den nye kaptenen medan hon säger 
”…han kanske är trevligare mot personalen som inte har en 
befattningsposition…” 
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Scenbeskrivning 1 
Personalen är uppställd i mässen. Säkerhetschefen hälsar den nya kaptenen 
välkommen ombord och viskar, ”Skönt att äntligen få en riktig kapten …, så att 
vi blir av med det där Mumintrollet vi har haft som tillförordnad.” Kapten: 
”Mumintrollet? Nu förstår jag inte alls?!” Hon syftar på styrman som bryter på 
finska, vad hon inte visste var att även kapten gör det. Den nya kaptenen står 
inför sin besättning för första gången. Han ger intryck av att vara en man med 
gott självförtroende och som är van vid att bestämma och få som han vill. 
Kaptenen presenterar sig för personalen och meddelar att det från och med nu 
är nya rutiner som gäller och hoppas på ett gott samarbete. Han trycker på 
vikten av disciplin och ordning och poängterar att han eventuellt kommer att 
höja säkerheten ombord genom regelbundna kontroller. Dessutom kräver han 
en hög arbetsmoral och noggrannhet. Han meddelar att han vill ha rapportering 
vid exakta tidpunkter enligt schema och delar ut papper till personalen. 
Avslutar sitt tal med att säga att han ser fram emot att få arbeta på ett välskött 
fartyg och säger att de ska sätta igång med dagens arbete. Tackar för sig och 
går. Får en applåd av personalen när han går därifrån. 
 
Scenbeskrivning 2 
Kaptenen kommer in i mässen och tittar sig omkring, han går fram till en 
konferensvärdinna (han efterträder hennes avlidne man på kaptensposten) och 
presenterar sig. Säger att han kände hennes man lite, beklagar sorgen och 
tillägger att han vet hur det känns eftersom han själv är änkeman. Visar 
medlidande, respekt och empati. Kaptenen berättar att han klarade av sorgen 
genom att arbeta och tycker hon gjorde rätt som kom tillbaka ombord. Hon, 
som tidigare i scenen varit lite nonchalant, mjuknar upp lite när hon märker att 
han bara vill tala väl med henne och hälsar honom välkommen. Kaptenen 
ursäktar sig med att han har en del viktiga möten att klara upp. Hon frågar om 
han har något möte just nu eller om han har möjlighet att följa med och träffa 
en mycket viktig person ombord. Han tackar ja till erbjudandet.  
 
Scenbeskrivning 3 
Styrman knackar på hos kaptenen. Hon lämnar den senaste månadens rapporter 
och säger att de från och med nu kommer direkt till honom. Sedan vill hon 
berätta en annan sak, att hon under sin tid som kapten gjort förslag på nya 
rutiner. Kaptenen tillrättavisar henne genast: ”Tillförordnad kapten, om inte 
jag minns fel!” Han klargör att de inte ska genomföra några förändringar 
eftersom allt fungerar utmärkt som det gör. Styrman ändrar attityd och kontrar 
med att hon känner igen honom från något annat fartyg. Kaptenen blir 
obekväm, skruvar lite på sig, tittar bort och säger att han inte kan påminna sig 
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om detta, han byter samtalsämne för att slippa fortsatta frågor. Styrman tar upp 
säkerhetschefen och hennes ”reglementsvidriga övningar” (hon syftar på 
säkerhetschefens brandövningar som genomförts ett flertal gånger, på 
obekväma tider och på ett ojuste sätt), hon vill att kaptenen skall se över detta. 
Säkerhetschefen har redan fått en varning för brandövningarna, tillägger hon. 
Kaptenen: ”Har du svårt att tolerera andra kvinns i befälsställning?” Styrman: 
”Verkligen inte. Men som kapt…men som tillförordnad kapten var det mitt 
ansvar att utreda varför.” Hon skyller ifrån sig lite. Kaptenen: ”Jag förstår att 
kvinnligt befäl måste visa sin duglighet, men att nu införa onödiga 
förändringar och skvallra på andra kvinnor i samma situation. Vart leder det? 
Du kanske ska fundera lite på vilka motiv som styr ditt handlande?” Kaptenen 
visar att han inte tolererar skvaller från underställda och därmed får han sista 
ordet. 
 
Scenbeskrivning 4 
Säkerhetschefen är inne hos kaptenen, hon ger honom en blomma och säger 
fjäskande: ”En liten blomma i all anspråkslöshet, för att hälsa dig 
välkommen.” Vidare talar hon om hur mycket hon uppskattade hans tal i 
mässen. Säkerhetschefen: ”Jag ska göra mitt bästa för att leva upp till ditt krav 
på ordning och disciplin.” Kaptenen säger inte så mycket utan lyssnar mest på 
hennes ”pladder”. Han tar upp brandövningarna och hon anar genast att det är 
styrman som har skvallrat. Säkerhetschefen är inte bättre än styrman när det 
gäller skvaller och säger att styrman har tyckt illa om henne enda från början 
och att hon blir motarbetad. Kaptenen säger att personalen har protesterat mot 
övningarna och att hon får ta det lite lugnare. Säkerhetschefen: ”Naturligtvis, 
man vill ju inte ha personalen emot sig.” Kaptenen: ”Vad bra då är vi 
överens.” Samtalet dör ut och hon dröjer sig kvar, tittar på honom och ler. 
Kaptenen försöker få henne att förstå att hon ska gå, men till slut säger han: 
”Jag måste upp på bryggan. Tack för blomman.” Hon niger och går därifrån.  
 
Scenbeskrivning 5 
Maskinchefen och kaptenen är uppe på bryggan7. Maskinchefen klappar 
honom på axeln och frågar om han har installerat sig. Vänder sig till den övriga 
besättningen och frågar om de är snälla mot honom. Kaptenen säger bryskt: 
”Dom ska inte va snälla mot mig! Jag är deras befälhavare. De ska sköta sina 
arbeten!” De båda männen pratar som vänner om när de sågs senast, detta 
kommer ingen av dem ihåg vilket de skrattar åt. Maskinchefen frågar vilket 
fartyg han arbetade på senast. Kaptenen är undvikande, går iväg en bit och 

                                                 
7 Från bryggan styrs och navigeras fartyget. 
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vänder ryggen till, men svarar till slut. Maskinchefen frågar vidare varför han 
slutade. Kaptenen svarar att han ville trappa ner lite men betonar att han inte 
tänker sluta utan bara trappa ner. Kaptenen berättar om de nya rutinerna i 
maskin (pekar med fingret på sin underordnade) och att de ska fylla i 
checklistor efter varje skift. Maskinchefen blir lite skeptisk och frågande, han 
tycker att om allt går som det ska bör det räcka att rapportera veckovis. 
Kaptenen menar att han vill ha 100 procents kontroll och att det kräver en 
daglig genomgång av de olika sektionerna. Maskinchefen kommenterar att han 
förändrats och att han inte höll på sådär förr. Kaptenen: ”Näe, men allt är inte 
som det va förr.” Maskinchefen går med på det och säger skämtsamt ”Aj, aj 
kapten.” 
 

44..55..22  TTiidd  aatttt  ggåå  vviiddaarree,,  11999988--1100--1155  
Resumé avsnitt 189 
Kaptenen fortsätter att installera sig på sin nya position. Svartspelet fortsätter, 
men de anställda börjar tröttna på att de förlorar alla sina pengar och intresset 
har börjat falna. I skönhetssalongen har en försäljare med sexleksaker 
installerat sig. Han utger sig för att vara kusin till rederiets ägare. 
 
Scenerbeskrivning 1 
Kaptenen knackar på hos intendenten. Han frågar om alla listorna är klara. 
Intendenten meddelar att det är saknas några från baren. Kaptenen låter 
meddela att när alla listorna är klara skall de undertecknas av rederiets ägare. 
Vidare ifrågasätter han försäljningen av sexleksaker i salongen. Intendenten 
menar att det är direktörens kusin och det i och med detta inte bara går att 
skicka iväg honom. Kaptenen menar att försäljaren är ett störande inslag 
ombord. Men intendenten påstår att alla ombord tycker om honom. Då kommer 
ägaren till salongen inrusande och är upprörd över försäljaren. ”Antingen så 
åker han av båten eller så lägger jag ner salongen!” Han talar upprört om att 
försäljaren förstör salongens rykte och skrämmer iväg kunderna. ”Jag har 
snart ingen verksamhet kvar.” Kaptenen: (tittar på intendenten med menande 
blick) ”Ja, alla verkar inte vara lika positivt inställda till den där försäljaren.” 
Intendenten: ”Det där är en mycket komplicerad fråga.” Kaptenen: ”Nej, det 
är det inte alls. Och vi ska inte ha det så här längre!” Kaptenen säger åt 
intendenten att han måste ta upp problemet med rederiets ägare. Intendenten: 
”Ska vi verkligen störa direktörn med en sån bagatell?” Kaptenen: ”Det är en 
order!” Han går direkt utan att vänta på ett svar. Intendenten säger för sig 
själv: ”Naturligtvis, det har högsta prioritet!” 
 



Ledarskap i tv-såpans värld – tre hierarkiska nivåer i Rederiet 
 

-55- 

Scenbeskrivning 2 
En konferensvärdinna och styrman går på bryggan och småpratar, de möter 
kaptenen. Han efterfrågar listor på inbokade konferenser. Konferensvärdinnan 
svarar att de inte är klara än. Kaptenen: ”Hur skulle det vara om ni arbetade 
istället för att gå omkring och skvallra?!” Konferensvärdinnan skyller ifrån sig 
och säger att de har problem med datorerna. Kaptenen vänder sig mot styrman 
och säger: ”Jag skulle vilja bli väckt klockan sex i morgon bitti.” Styrman: 
”Ja, det är inte jag som har hand om den saken.” ”Det är inte en förfrågan, 
det är en order.” Kaptenen går iväg utan att vänta på svar. 
 

44..55..33  DDeenn  nnaakknnaa  ssaannnniinnggeenn,,  11999988--1100--2222  
Resumé avsnitt 190 
Kaptenen och styrman kommer inte överens. Hon känner igen kaptenen, men 
vet inte varifrån. Han är orolig för att någon ska börja rota i hans förflutna. På 
grund av dataproblem har en konferenslokal blivit dubbelbokad. 
 
Scenbeskrivning 1 
Kaptenen går fram till styrman i mässen. ”Vem har gett dig lov att lämna 
bryggan?” (hotfull och ifrågasättande) Styrman påminner honom om att det 
faktiskt var han som gjorde det för en halvtimme sedan. Hans attityd ändras 
genast och han skrattar bort sin glömska. Hon ser fundersam ut. Kapten frågar 
om det var något annat. ”Nej, men förr eller senare ska jag nog komma på var 
jag har sett dig nånstans.” Kapten ser nästan rädd ut och går därifrån. 
 
Scenbeskrivning 2 
Uppe på bryggan. Styrman ser att kapten sitter och sover och väcker honom. 
Han skyller ifrån sig och säger att han bara vilade ögonen lite. Styrman säger 
vänligt att han kan gå ner i hytten och sova så ska hon väcka honom när de 
närmar sig Stockholm. Kaptenen: ”Det va det dummaste jag hört! Jag är i 
tjänst. Hur skulle det se ut om jag låg i hytten och sov?!” Styrman: ”Betydligt 
bättre än om du sitter här och gör det!” Kaptenen (blir ilsken och höjer 
rösten): ”Hör du inte vad jag säger? Jag har situationen fullständigt under 
kontroll.” Övrig besättning på bryggan hör de höjda rösterna och tittar på bort 
mot dem. Kaptenen får en skamsen uppsyn. Styrman säger åt honom att han 
inte ska ta det personligt och att hon bara tänker på säkerheten ombord. 
Kaptenen säger kort att hon skall sköta sitt. 
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Scenbeskrivning 3 
Konferensvärdinnan befinner sig i receptionen. Det är rörigt och många 
passagerare som vill ha hjälp. Kaptenen kommer fram till disken och frågar 
vad det är som har hänt. Hon svarar att datorerna krånglar och att de har 
dubbelbokningar. Kapten säger bestämt: ”Se till att ordna upp det här!” 
 
Scenbeskrivning 4 
Styrman knackar på kaptenens hytt. Kaptenen muttrar surt: ”Trodde du att jag 
låg och sov?” Styrman kom dock bara för att överlämna en rapport. Men nu 
hade hon kommit på var hon hade sett honom förut. ”Det va du som satte en 
oljetanker på grund utanför Gotland för ett år sen, inte sant?” Kaptenen 
skyller genast ifrån sig och säger att han hade en inkompetent styrman och att 
Sjöfartsinspektionen faktiskt friade honom. Styrman försöker igen: ”Men det 
yttersta ansvaret va ditt.” Kaptenen: ”Jag förväntar mig att folk sköter sitt 
arbete. Jag kan inte övervaka allt.” Styrman: ”Nej, inte om du sover!” 
Kaptenen blir ursinnig: ”Va, i helvete menar du?!” Han varnar henne från att 
sprida rykten och säger att han har varit kapten i mer än 30 år. Hon lägger då in 
den sista stöten och säger: ”Då kanske det är dags att sluta nu?!” Flinade går 
hon därifrån. 
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55..  AAnnaallyyss  
I detta kapitel analyserar vi empirin utifrån de valda teorierna. Först 
behandlas organisationens hierarki och de tre utvalda karaktärerna. Sedan 
följer de tre befattningarna nedifrån hierarkin och uppåt för att analysera och 
identifiera deras beteende, användande av makt och auktoritet, deras 
ledarbeteende och vilka av Mintzbergs ledarroller de kan identifieras med. Vi 
gör även en jämförelse mellan karaktärernas position i hierarkin. Slutligen 
förs en diskussion om det finns något samband mellan empirin och de utvalda 
vetenskapliga teorierna. 

55..11  DDee  hhiieerraarrkkiisskkaa  nniivvååeerrnnaa  
För att kunna identifiera hur ledarskapet i Rederiet ser ut, börjar vi med att 
analysera de olika ledarna utifrån deras hierarkiska position. Vi har valt att se 
fartyget som en egen organisation och kontoret som en del av fartygets externa 
miljö. Detta medför att bilden av organisationens hierarki blir annorlunda än 
om vi hade sett till hela rederiet. Nedan följer en diskussion om var i hierarkin 
de olika karaktärerna befinner sig.  
 

55..11..11  HHiieerraarrkkiisskk  iinnddeellnniinngg  eennlliiggtt  JJaaccoobbsseenn  &&  TThhoorrssvviikk  
Det kan utifrån teorierna fastställas att det finns olika hierarkiska plan i en 
organisation. Jacobsen och Thorsvik (1998) delar upp hierarkin i tre nivåer – 
institutionell, administrativ och operativ. Sett utifrån fartyget som en egen 
organisation skulle kaptenen befinna sig på den institutionella nivån. Hans 
ställning är en förebild för den övriga besättningen och en symbol för fartyget. 
Att vara en symbol för fartygsbesättning och passagerare är dock inte 
tillräckligt för att befinna sig på den institutionella nivån. Ledare som befinner 
sig här skall sätta upp övergripande strategier och mål för verksamheten. 
Beskrivningen av kaptenens befogenheter liknas med en VD för ett 
dotterbolag, vilket innebär att kaptenen har vissa befogenheter men är inte den 
person som sätter upp de övergripande strategierna och målen. Kaptenens 
position blir snarare ledningens förlängda arm, det vill säga den person som ser 
till att de uppsatta strategierna och målen blir fullföljda. Detta talar för att 
kaptenen snarare bör hamna på den administrativa nivån. Arbetsbeskrivningen 
för den administrativa nivån stämmer väl överens med kaptenens dagliga 
arbete – att organisera, administrera och integrera arbetet. Kaptenen 
formulerar, redan vid sitt välkomsttal, sin syn på disciplin och ordning. Han 
vill ha rapporter av det dagliga arbetet för att kunna organisera och höja 
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säkerheten, men också för att kunna ha kontroll över händelserna ombord. I 
avsnittet Övertag (1998-10-08), är säkerhetschefen på hans kontor. Kaptenen 
tar upp hennes brandövningar, som för övrig personal har varit belastande, och 
framför önskemål om att dra ner på omfattningen av dessa. Hans intention är 
att förbättra arbetsmiljön och se till att de olika funktionerna ombord integrerar 
med varandra. Även på den administrativa nivån kan symbolfunktioner 
förekomma vilket är ännu ett incitament till att det är denna nivå som kaptenen 
befinner sig på. Vi vill dock poängtera att även om vi placerar kaptenen på den 
administrativa nivån är han den högst befälhavaren ombord och all övrig 
personal ombord är underställd honom. 
 
Intendentens arbetsuppgift är främst att se till att passagerarnas upplevelse blir 
så positiv som möjligt. Detta kräver att han har god uppsikt över vad som pågår 
ombord och att det finns tillräckligt med personal på de olika befattningarna. 
Intendenten agerar som spindeln i nätet, han ansvarar för kvalité och service 
och har därmed stor kontakt både med över- och underordnade. Intendentens 
position i hierarkin kan diskuteras. Utifrån den administrativa nivån skulle 
intendenten vara en mellanchef som har generellt ansvar för begränsade delar i 
organisationen. Intendentens roll blir således att samordna olika aktiviteter för 
att uppnå god service, vilket han gör genom att delegera arbetsuppgifter ut i 
organisationen. Han kan ses som en länk mellan de högre nivåerna och den 
operativa kärnan. Detta visar sig i första scenen i avsnittet Falskspel (1993-03-
25), när intendenten leder en underordnad till kaptensförhör, det vill säga till 
hans överordnade. Då kaptenen, som har högsta befälet ombord och utgör en 
del av den administrativa nivån, kan det diskuteras om även intendenten skall 
placeras där. De inte har samma befogenheter och bör de då vara på samma 
nivå? Frågan blir således om den administrativa nivån innehåller flera nivåer i 
sig eller om intendents position bör vara på det operativa planet? Den operativa 
ledaren har daglig uppsikt över och ansvarar för organisationens kärn-
aktiviteter, vilket stämmer överens med en intendents arbetsuppgifter. Vidare 
är uppgifterna avgränsade till den arbetsgrupp han ansvarar för och den 
omfattar ofta handledning och samordning av arbetet. Här kan det ifrågasättas 
om intendentens arbetsgrupp är avgränsad då hans arbete innefattar kontakter 
med både sina underordnade, det vill säga den avgränsade arbetsgruppen, men 
även överordnade och ibland till och med externa kontakter. Mycket talar för 
att det finns fler nivåer, eller snarare befattningar med olika graderingar, inom 
den administrativa nivån. Vi anser att intendentens befattning mest 
överensstämmer med denna nivå. Detta kan tydliggöras genom hans andra scen 
i avsnittet Sammansvärjning (1993-09-16), där intendenten befinner sig i köket 
för att kontrollera hur det går för hovmästaren och de två nyanställda 
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kallskänkorna. Detta visar på hans roll som organisatör. Han kontrollerar att 
den personal han har tillsatt utför de uppgifter som är tänkta för att servicen 
skall uppnå bästa kvalité. Även i nästföljande scen, när han följer med 
värdetransporten till huvudkontoret, kan visa på hans roll som en 
kommunicerande länk mellan fartyget och kontoret.  
 
Maskinchefen befinner sig i hjärtat av fartyget. Han har en avgörande 
arbetsuppgift, att ansvara för maskineriets och den tekniska kringutrustningens 
säkra drift, för att fartyget skall fungera. Ovanstående beskrivningar stämmer 
bra överens med den operativa ledarens befogenheter – att ha daglig uppsikt 
över och ansvara för organisationens kärnaktiviteter. Maskinchefen bör vara 
handlingskraftig och snabbt se lösningar på eventuella problem som kan 
uppstå. I avsnittet Dolda planer (1996-09-26) visar maskinchefen sin förmåga 
att förutse eventuella problem. Han motiverar och stöttar sin underordnade att 
fatta rätt beslut, då denne har privata problem som kan komma att störa arbetet. 
I nästföljande scen i samma avsnitt, då han konfronterar fartygets kapten och 
hans alkoholproblem, visar att han ser till hela fartygets säkerhet och att han 
kan och vågar konfrontera en överordnad. Ovanstående stämmer överens med 
beskrivningen av vad som generellt krävs av en maskinchef. Denna ska ha 
förmågan att samarbeta på det operativa planet men även kunna kommunicera 
uppåt i hierarkin. Maskinchefens konfrontation med kaptenen hanteras på ett 
diskret sätt, vilket visar på ledarens förmåga att inse att kaptenens auktoritet 
inte bör äventyras. 
 

55..11..22  HHiieerraarrkkiisskk  iinnddeellnniinngg  eennlliiggtt  MMiinnttzzbbeerrgg  
Mintzberg (1979) har, till skillnad mot Jacobsen och Thorsvik (1998), valt att 
dela in organisationen i fem enheter. Om de hierarkiska nivåerna skall studeras 
utifrån detta indelningssätt, kommer kaptenen utgöra den högsta nivån vilket 
utgör den strategiska ledningen. Det är kaptenen som har den samordnande 
funktionen och det yttersta ansvaret för fartyget. Detta poängterar styrman till 
kaptenen i den sista scenen från avsnittet Den nakna sanningen (1998-10-22). 
Som nämnts ovan kan det diskuteras om kaptenen är den ledare som är högst 
upp i hierarkin? När en organisation växer krävs det fler ledare, därför utses det 
mellanchefer som skall förmedla mellan den strategiska ledningen och den 
operativa kärnan. Kaptenens uppgift är att ta fartyget från hamn till hamn på ett 
säkert sätt. Han har yttersta ansvaret för det som sker ombord, men samtidigt 
tar han inte de strategiska besluten angående rederiets framtid. Detta skulle 
innebära att kaptenens position den hierarkiska nivån snarare blir en 
mellanchef.  
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Utifrån Jacobsen och Thorsviks (1998) indelning hävdade vi att kaptenen och 
intendenten hamnade på samma nivå, men att kaptenen hade en högre rang. 
Utifrån Mintzbergs (1979) resonemang kan intendenten placeras inom en av 
de stödjande grupperna, det vill säga teknostrukturen. Han har en mer analytisk 
roll där han skall samordna och se vilka resurser som krävs och var de skall 
placeras. Intendenten skall som ledare skapa rutiner för hur arbetsmoment skall 
utföras. Han har en övergripande roll där han integrerar med personalen. Detta 
visar sig i avsnittet Falskspel (1993-03-25) andra scenen, då intendenten och en 
av hans underordnade kontrollerar telefoner. Intendenten överlåter förtroendet 
att genomföra kontrollerna av telefonerna till den underordnade. Han delegerar 
sitt ansvar för att kunna fortsätta med sitt eget arbete. Ytterligare en 
stödfunktion som Mintzberg (1979) tar upp är supportenheten, denna innefattas 
inte av de tre studerade karaktärerna men kan ändå urskiljas ur empirin. Den 
enhet som kan innefattas av supportenheten är skönhetssalongen. 
 
Slutligen har vi maskinchefens plats i hierarkin. Maskinchefen sköter, som 
ovan nämnts, ”fartygets hjärta”, den funktion som får fartyget att fungera. Hans 
arbete utgör en av de grundläggande funktionerna ombord för att det 
överhuvudtaget skall finnas någon verksamhet. Maskinchefen blir således chef 
över den operativa kärnan.  
 
Från resonemanget utifrån Jacobsen och Thorsvik (1998) samt Mintzberg 
(1979) kommer nedan en sammanfattande figur hierarkiska nivåerna i rederiet.  
 

 
Figur 5: Hierarkiska nivåer 
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55..22  MMaasskkiinncchheeff    
Nedan kommer faktorer, så som makt och auktoritet, diskuteras utifrån 
maskinchefens karaktär. Resonemanget leder fram till olika ledarbeteenden och 
–stilar, för att sedan analysera olika roller utifrån Mintzbergs (1973) teorier. 
Maskinchefens ledarskap jämförs med vad som karakteriserar det svenska 
ledarskapet. Ovanstående resonemang skall slutligen leda till en definition av 
hans ledarskap och karakteristiska drag. 
  

55..22..11  MMaakktt  &&  aauukkttoorriitteett    
Vi har valt att analysera begreppen makt och auktoritet under samma rubrik då 
dessa är likartade och beroende av varandra. Detta upplägg följer genom hela 
analysen. 
 
Makt och auktoritet visar sig på olika sätt och vi kan se dessa fenomen genom 
att studera hur ledaren agerar mot de underordnade, men också hur de 
underordnades beteende utspelar sig.  
 
Maskinchefen får automatiskt makt gentemot sina underordnade i och med sin 
hierarkiska position. Denna makt kallar Daft (1999) för legitim. I de studerade 
avsnitten förekommer även andra typer av makt. Maskinchefen har arbetat i 
maskinrummet större delen av sitt liv och besitter stor kunskap om hur de olika 
maskinerna fungerar samt hur problem ska lösas på enklaste sätt. Han delar 
med sig av sin kunskap till den nyanställde, i avsnittet Stormvandring (1992-
09-17). Detta kan tyda på att maskinchefen genom sitt tillmötesgående erhåller 
expertmakt, den nyanställde lyssnar med stor beundran till allt som hans 
överordnade säger.  
 
Ovanstående kan påvisa att maskinchefen även erhåller karismatisk makt. Hans 
underordnade följer de direktiv som maskinchefen ger på grund av att han vill 
identifiera sig med ledaren. Han visar respekt och beundran. Den karismatiska 
makten visar sig även när maskinchefen diskuterar de nya rutinerna med en 
anställd i mässen, från avsnittet Övertag (1998-10-08). De har en kamratlig 
inställning mot varandra och det förekommer inte någon tveksamhet om att den 
underordnade skall medverka i arbetsuppgiften och följa chefens direktiv. 
 
Från ovanstående resonemang kan även Etzionis (i Bruzelius & Skärvad, 1995) 
normativa makt tydas ur scenerna, vilket innebär att styrningen sker med 
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utgångspunkt i symboliska medel såsom uppskattning, tillgivenhet och 
gillande. 
 
Maskinchefen kan sägas överskrida sin legitima makt i avsnittet Dolda planer 
(1996-09-26), när han konfronterar kaptenens personliga problem. Situationen 
kan ses utifrån både en formell och informell relation, det vill säga han tar både 
sitt ansvar som chef och som vän. Om vi ser situationen utifrån en informell 
relation tar maskinchefen befälet och ger kaptenen kritik och ställer krav. Detta 
kan liknas med tvångsmakt. Det formella agerande maskinchefen visar kan 
liknas med Etzionis (i Bruzelius & Skärvad, 1995) moraliska engagemang. 
Han ser till organisationens målsättning att ta fartyget från en hamn till en 
annan på ett säkert sätt. Han ser även till organisationsmedlemmens bästa, i det 
här fallet kaptenen, och indirekt också till den övriga besättningen. Vi anser att 
fartyget och besättningen är beroende av en frisk och nykter befälhavare för en 
säker drift. 
 
Hans moraliska engagemang visar sig även när han påträffar obehöriga 
personer i maskinrummet, från Lugnt vatten (1992-08-27). Maskinchefen blir 
upprörd och förbannad i och med att fartygets säkerhet har äventyrats. Hans 
agerande är främst utifrån fartygets säkerhet och därmed uppfyller han 
befattningspositionens mål, att driften av maskinrummet skall vara säkert. 
Vidare kan hans agerande mot den anställde visa på utövande av tvångsmakt. 
Maskinchefen visar klart och tydligt att den anställdes agerande var fel och att 
det inte tolereras. Han ifrågasätter den anställde med sitt uttalande: ”Visa, vad i 
helvete kan du visa?” och tydliggör att det är han som bestämmer. Hans 
demonstrativa sätt att lämna rummet speglar tydligt hans ståndpunkt och att 
diskussionen är över. Han ger därmed inte den anställde några fler möjligheter 
att förklara sig.  
 
Om en ledare innehar legitim makt kan det liknas med att vara auktoritär. 
Enligt Eriksson och Wåhlin (1998) lyder människor frivilligt de personer som 
de uppfattar vara auktoritära. Det kan diskuteras vad det är för slags auktoritet 
som maskinchefen har i och med sina ageranden. Weber (i Mabon, 1992) med 
flera delar in auktoritet i tre typer – traditionell, byråkratisk och karismatisk. 
Den traditionella auktoriteten skulle innebära att den underordnade godtar 
maskinchefens krav bara för att det alltid varit så, kanske på grund av den 
legitima makt som en chef får i och med sin ställning. Detta skulle även kunna 
inkludera nästa kategori, den byråkratiska auktoriteten, då den avser 
förhållandet mellan chef och underställd. Den byråkratiska auktoriteten visar 
sig mer tydligt i situationen när den anställde får kritik för att han tagit med sig 
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obehöriga ner i maskinrummet. Den anställde försöker försvara sig och det 
finns inget som tyder på att han skulle godta kritiken på grund av 
maskinchefens karisma, utan han tar kritiken på grund av att maskinchefen är 
hans överordnade. 
 
Även i scenen mellan maskinchefen och den nyanställde kan en byråkratisk 
auktoritet urskiljas, då den nyanställde godtar maskinchefens förklaring och ser 
upp till honom som chef eftersom han ännu inte hunnit få några förutfattade 
meningar om honom. Samtidigt visar den nyanställde sin beundran för 
maskinchefen som person och lyssnar hängivet till allt han säger. Sett utifrån 
detta kan en karismatisk auktoritet hävdas. Den karismatiska auktoriteten beror 
inte på den hierarkiska ställningen utan på hur ledaren är som person. Vidare 
visar situationen i mässen, när de nya rutinerna diskuteras och den 
underordnade frågar sin chef om han kan låna pengar, att maskinchefen är en 
person som de har förtroende för. 
 
Sammanfattningsvis kan maskinchefens agerande, sett utifrån hans ledda, mest 
liknas med legitim och karismatisk makt. Den legitima eftersom han har 
befattningen maskinchef och den karismatiska på grund av sin personlighet och 
sin kunskap. Hans kärlek till fartyget och dennas välmående kan lysa igenom 
då han hela tiden strävar efter att få sina medarbetare att göra det som är bäst 
för hela organisationen. Att han inte blundar för kaptenens problem utan tar tag 
i situationen visar på ett moraliskt engagemang. Maskinchefens agerande kan 
även kopplas med auktoritet. Han utstrålar självsäkerhet och ger sina 
underställda möjligheter att vara med och bestämma, vilket skapar ett 
förtroende dem emellan. Hans position som chef kan ses som en karismatisk 
auktoritet i och med att de underställda ser upp till honom både som person och 
till hans kunskap.  
 

55..22..22  LLeeddaarrbbeetteeeennddeenn    
Från de studerade avsnitten kan olika slags beteenden urskiljas beroende på 
vem maskinchefen möter och hur situationen ser ut. I avsnittet Lugnt vatten 
(1992-08-27), när han konfronterar en anställd och hans sällskap som befinner 
sig olovandes i maskinrummet, visar maskinchefen ett ledarbeteende som sätter 
upp gränser. Han tolererar inte att de regler och policies som är uppsatta för 
fartygets säkerhet överskrids oavsett vem personen i fråga är besläktad med. 
Som vi tidigare nämnt, visar maskinchefen tydligt att han inte accepterar den 
anställdes agerande. Howell och Costley (2001) har exemplifierat olika typer 
av ledarbeteenden och dessa styrker antagandet om att maskinchefens agerande 
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är ett bestraffningsbeteende, då han för att visa sitt ställningstagande skäller ut 
den anställde. Hans bestraffningsbeteende är dock inte något som är generellt 
för honom utan det förekommer främst vid detta tillfälle. Han är i många andra 
scener mer av en tränare där han stöttar och söker att koordinera och delegera 
ansvaret till sina underordnade.  
 
I avsnittet Stormvandring (1992-09-17) skildras maskinchefen tillsammans 
med sin nyanställde medarbetare. Här beter sig maskinchefen på ett mer 
diplomatisk sätt än vid föregående scen. Hans ledarbeteende kan liknas med 
Howell och Costleys (2001) direktivbeteende, då han förklarar maskinens olika 
funktioner. Han delegerar en arbetsuppgift till sin underordnade för att utnyttja 
den nya resursen, men också för att denne skall känna sig delaktig. Vidare kan 
även det karismatiska ledarbeteendet urskiljas eftersom maskinchefen agerar 
med självsäkerhet och stor kunskap. Hans sätt att förklara och delge hur 
maskinen fungerar visar på hans förmåga att kommunicera och reflektera över 
vad de underordnade vill veta. 
 
Den första scenen från avsnittet Dolda planer (1996-09-26) utspelar sig mellan 
maskinchefen och hans underordnade. Situationen är mer informell då 
maskinchefen stöttar sin underordnade när han har personliga bekymmer. Han 
visar ett deltagande beteende och försöker hjälpa den anställde med hur han 
skall gå vidare efter flickvännens bortgång.  
 
Ett deltagande beteende kan också urskiljas i avsnittet Övertag (1998-10-08) 
som utspelar sig i mässen. Maskinchefen förmedlar rutinerna angående den nya 
rapporteringen till sin underordnade. De diskuterar rutinerna och maskinchefen 
involverar den underordnade. Innan de båda skiljs åt säger maskinchefen 
bestämt till om att han skall vara tillbaka inom en viss tid och hjälpa till med 
rapporteringen. Detta agerande kan även jämföras med Howell och Costleys 
(2001) direktivbeteende. Han ger klara direktiv om vad han vill att den 
underordnade skall göra och inom vilken tidsram detta skall ske. 
 
Sammanfattningsvis kan maskinchefen beskrivas utifrån alla de fem beteenden 
som Howell och Costley (2001) presenterar. 
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Figur 6: Maskinchefens ledarbeteende 
 
Figuren visar, i enlighet med teorin, att beteendena inte är oberoende av 
varandra och ledarens agerande till stor del beror på vilken situation han 
hamnar i. Maskinchefens agerande är dock oftast kamratligt och hans intention 
verkar vara att delegera och samordna de arbetsuppgifter som skall 
genomföras.  
 

55..22..33  LLeeddaarrsskkaappssssttiill  
För att definiera maskinchefens ledarskapsstil använder vi oss av ovanstående 
resonemang angående hans beteende och hans sätt att använda makt och 
auktoritet. Gustafsson et al (1998) har delat upp ledarens beteenden i tre 
ledarstilar; den auktoritära, demokratiske och låt-gå-ledaren.  
 
Vi anser att maskinchefen representerar den demokratiska ledarskapsstilen. 
Han delar med sig av sin kunskap och involverar underordnade i 
arbetsuppgifterna. Han tar tillvara på den anställdes intresse, lyssnar till frågor 
och svarar utan att skrodera med sin kunskap. Ledarskapsstilen yttrar sig i 
avsnittet Stormvandring (1992-09-17) då han involverar sin underordnade i de 
nya arbetsuppgifterna, han delegerar och är lyhörd för den underordnades 
frågor. Även från maskinchefens beteende gentemot sin underordnade i 
avsnittet Dolda planer (1996-09-26) kan en demokratisk ledarstil yttra sig. Han 
visar ansvarstagande och intresse för den underordnades sorg. Genom sitt 
agerande involverar han den underordnade och diskuterar fram ett resultat 
istället för att själv fatta beslut så som en auktoritär ledare skulle ha gjort. Detta 
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visar på hans förmåga att vara lyhörd och förvissa sig om att hans slutliga 
beslut blir något som de båda är överens om.  
 

55..22..44  MMiinnttzzbbeerrggss  lleeddaarrrroolllleerr  
Maskinchefen befinner sig på den operativa nivån i hierarkin och därför blir 
förhållandet mellan honom och Mintzbergs (1973) ledarroller mer komplicerat 
att utläsa än för kaptenen som har den högsta befattningen ombord. Den analys 
som följer behandlar inte alla de teoretiska rollerna utan endast de roller som vi 
kunnat urskilja och sammankoppla till maskinchefens karaktär. 
 
Interpersonella roller 
De interpersonella rollerna handlar om verbal och fysisk kontakt med 
människor, men ledaren kan också framstå som en symbol för andra 
människor. Som tidigare nämnts vägleder maskinchefen sina underställda att 
arbeta mot organisationens mål. Detta skildras i flera scener, exempelvis i 
avsnittet med den nyanställde där maskinchefen vill få honom delaktig i arbetet 
och delegerar uppgiften att kontrollera orsaken till den slocknade monitorn för 
att effektivisera arbetet. Hans mer informella roll i ledarskapet, att han blir 
kamrat med sina underställda, kan också bidra till att hans ledarskap blir 
auktoritärt och legitimt. Det är således maskinchefen som person de lyder och 
inte maskinchefen som chef. Vidare kan även hans beteende med den sörjande 
underordnade visa på att maskinchefen är en ledare som ser till både individen 
och organisationens bästa. Individens bästa, då han vill att den underordnade 
verkligen ska tänka efter om han är mogen för att börja arbeta. Organisationens 
bästa, då han ifrågasätter om den underordnade kan utföra ett effektivt arbete 
när han sörjer. Att han även ser till att kaptenen inte visar sina alkoholproblem 
inför besättningen styrker hans roll som ledare då han tar ansvar för 
organisationen. Ovanstående resonemang leder fram till att maskinchefen 
agerar i rollen som ledare.  
 
Maskinchefen antar även rollen som förbindelseled mellan besättningen och 
ägarna. Han väljer att investera pengar i rederiet för att kunna påverka 
fotfolkets situation ombord. Han stannar kvar på fartyget som chefsmaskinist 
trots sin stora vinstsumma. I och med att han blir aktieägare i rederiet och 
behåller sin befattning, sammankopplar han den utomliggande miljön med den 
interna på fartyget.  
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Informationsroller  
Informationsrollerna relateras till mottagande och överlämnande av 
information. I maskinchefens ansvar ingår maskineriets och all teknisk 
kringutrustnings säkra drift, vilket innebär att han har tillgång till viktig 
information om sitt ansvarsområde. Även hans aktieägarroll kan ge honom 
information som är nödvändig för att han skall kunna upptäcka förändringar 
och därigenom göra det bästa av situationen för både ägare och besättning. Den 
vänskapliga kontakt han har med sina underordnade kan också vara en bra 
informationskälla och kan då agera om problem uppstår. Till exempel i hans 
kommunikation med den sörjande underordnade försöker han ta reda på hur 
den sörjande mår och om han är mogen för att börja arbeta igen. Även när han 
tillrättavisar kaptenen söker han den information som kan vara avgörande för 
hur han skall agera om kaptenen inte inser sitt alkoholproblem. Ovanstående 
resonemang är en indikation på att maskinchefen är en övervakare. 
  
Maskinchefen blir informationsförmedlare i och med sin ställning som ledare 
på den operativa nivån. I arbetsuppgifterna ingår att förmedla information från 
den egna arbetsgruppen och uppåt i hierarkin, men även det omvända 
förhållandet gäller – att förmedla information från de högre hierarkiska 
nivåerna till sina underordnade. Till exempel får han information från kaptenen 
angående nya rapporteringsrutiner som han sedan förmedlar vidare till sin 
underordnade.  
 
Beslutsroller 
Följande roller innefattar, som namnet avslöjar, beslutsfattande. Ledare har 
formell auktoritet och framstår ofta som viktig vid beslutsfattande. 
Maskinchefen är en person som har stort hjärta och gärna vill hjälpa sina 
arbetskamrater vid behov. Han är personligt involverad i sina medmänniskors 
liv och engagerar sig i deras problem. Detta kan identifieras då han resonerar 
med den underordnade om hur han skall hantera sin sorg samt tar i med 
hårdhandskarna för att hjälpa fartygets kapten att komma till insikt om sitt 
alkoholproblem. Kaptenens alkoholism ligger egentligen utanför maskin-
chefens ansvar, men han tar tag i situationen eftersom det kan orsaka stora 
problem för fartyget. Detta beteende kan liknas med Mintzbergs (1973) 
beslutsroll som krislösare. 
 

55..22..55  DDeenn  ssvveennsskkaa  lleeddaarrssttiilleenn  
För att se skillnader mellan olika länders ledarskap använder vi oss av bland 
annat Hofstedes fyra kulturdimensioner. Eftersom vi inte har studerat annat än 
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svenskt ledarskap kan vi inte jämföra med något annat land, men vi kan föra en 
diskussion om svenskt ledarskap i Rederiet utifrån de fyra kultur-
dimensionerna. Detta gäller även för de andra två karaktärerna. Vi skall nedan 
analysera om maskinchefens ledarskap kan liknas med den svenska ledarstilen 
eller inte. Resonemanget kommer att utgå ifrån det vi tidigare har beskrivit i 
analysen.  
 
Hofstede (i Källström, 1995) delar in skillnader mellan länder i fyra kultur-
dimensioner, den första dimensionen är maktdistans. Den svenska ledarstilen 
karakteriseras av litet behov av makt och de ledda är inte beroende av sin 
överordnade. Enligt det resonemang som fördes under makt och auktoritet kom 
vi fram till att maskinchefens makt uppfattas som legitim och karismatisk. Han 
får stor auktoritet hos sina underordnade och delegerar arbetsuppgifter. Vi 
anser att detta beteende stämmer väl överens med vad Hofstede kallar liten 
maktdistans. 
 
Individualism är den andra dimensionen och karakteriseras av att individen har 
stor frihet att styra sitt arbete och att prestationer är viktiga för självkänslan. 
Maskinchefen visar att han kan delegera arbetsuppgifter för att de 
underordnade skall känna sig behövda. Han ger dem också möjlighet att agera 
själva utan hans inverkan. Maskinchefens ledarskap karakteriseras av hög grad 
av individualism vilket kan liknas med den svenska ledarstilen. 
 
Den tredje dimensionen hanterar skillnader mellan feminina och maskulina 
kulturer. Sverige karakteriseras av en feminin kultur, vilket innebär att ledare 
använder sig av kompromisser och förhandlingar vid konfliktlösning. I de 
scener som kan liknas vid konflikter, med lastaren och med kaptenen, agerar 
maskinchefen utifrån ett maskulint beteende. Vid dessa tillfällen höjer han till 
exempel rösten och talar tydligt om vad han anser ska gälla. 
 
Hofstedes (i Källström, 1995) sista dimension är osäkerhetsundvikande. Det 
svenska osäkerhetsutvikandet är lågt, vilket kan förklaras med att behovet av 
lagar och regler inte är så stort. Ledaren har inga föreskrivna regler för hur han 
skall handla och det finns tolerans för avvikande idéer och beteenden. 
Ovanstående kan motsäga maskinchefens beteende när de obehöriga befinner 
sig i maskinrummet. Han agerar då hotfullt och tolererar inte att den anställde 
har tagit egna initiativ. När den nya kaptenen inför nya regler för rapportering 
ifrågasätter han detta och känner sig osäker i den nya situationen. Detta visar 
att maskinchefens osäkerhetsundvikande är högt. 
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Dauns (i Källström, 1995) faktorer som kännetecknar svenskars beteenden är 
bland annat blyghet, strävan efter oberoende, konfliktundvikande samt ärlighet. 
Alla dessa faktorer är inte helt i enlighet med hur maskinchefen beter sig. Vi 
uppfattar inte maskinchefen som blyg och inte heller att han har svårt att ta 
konflikter. Det har tagits upp flera situationer när han visar vad han tycker, 
exempelvis när han söker upp kaptenen för att konfrontera honom angående 
hans alkoholproblem. Hans konfrontation visar på ärlighet, han går inte bakom 
ryggen på kaptenen utan säger direkt till honom vad han anser.  
 

55..22..66  DDeeffiinniittiioonn  aavv  mmaasskkiinncchheeffeennss  lleeddaarrsskkaapp  
För att karakterisera maskinchefens ledarskap kan vi använda oss av följande 
definitioner från Jacobsen och Thorsviks (1998); ”ledarskap kan syfta på 
ledarens sätt att utföra arbetet, hur vederbörande utför de funktioner som 
befattningen har tilldelats och försöker uppfylla rollen som ledare”. Här kan vi 
dra en parallell till scenen med den nyanställde i maskinrummet. Den 
nyanställde förknippar sin ledare med de arbetsuppgifter och funktioner som 
skall uppfyllas. Även denna definition; ”ledarskap kan syfta på den effekt som 
ledarens arbete och beteende har på verksamheten i organisationen”, kan 
karakterisera maskinchefens ledarskap. Synen på maskinchefen som ledare kan 
påverkas av att han har investerat en stor vinstsumma i rederiet. Det främsta 
syftet med detta var att kunna påverka sina medarbetares arbetssituation. 
  
Bjerkeseth (1990) har fyra definitioner på ledning: 1) att få människor att 
arbeta som de skall, 2) att sörja för att företaget når sina mål, 3) att uppnå 
resultat genom andra och 4) att vara spelande tränare för de anställda. Vi anser 
att de två sista definitionerna skulle vara de som stämmer bäst överens med 
maskinchefen. Detta då maskinchefen ser till både fartygets bästa, det vill säga 
organisationens mål, och förmedlar detta med hjälp av att involvera sina 
anställda men även att han själv tar ansvar och är deltagande. Hans kamratskap 
med sina medarbetare kan indikera på att han är en tränare för de anställda. 
Han letar efter möjligheter och tar bort svagheter. 
 
Utifrån analysens beskrivning av fartygets maskinchef kan följande 
karakteristiska drag exemplifieras: 
 

•  Kamrat med både över- och underordnade 
•  Bestämd och tydlig  
•  Omtänksam 
•  Tar ansvar för både arbete, personal och sina vänner 
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Sammanfattningsvis kan det diskuteras huruvida maskinchefen uppnår 
ledarrollen enligt hur vi själva har definierat den. Att vara ledare anser vi är en 
bekräftelse från de ledda, att få de underordnade att utföra de arbetsuppgifter 
som de tilldelas inte för att ledaren har tilldelats sin ledarpost utan för att man 
har blivit en accepterad ledare. Utifrån ovanstående analys anser vi att 
maskinchefen får acceptans av de han arbetar med och det faktum att han i de 
studerade avsnitten inte behöver ta till några av de befogenheter han får genom 
sin befattning utan mer är en kamrat och vän till sina underordnade visar på att 
han har erhållit en ledarroll. Vidare är maskinchefen en ledare som stöttar och 
ger raka direktiv. Han använder inte sin maktposition på ett negativt sätt och de 
enstaka gångerna han ger kritik finns det ofta belägg för dessa. Hans 
personlighet ger honom en karisma som är stark och han strävar efter att uppnå 
bästa möjliga resultat för både sig själv och sina medarbetare. Maskinchefen 
försöker samordna de aktiviteter som skall göras för att både han och hans 
underställda ska bli nöjda. 
 

55..33  IInntteennddeenntt    
Nedan diskuteras intendentens utövande av makt och auktoritet. Detta 
resonemang leder fram till olika ledarbeteenden och –stilar. Vi analyserar hur 
hans agerande kan liknas med Mintzbergs (1973) olika ledarroller. Sedan 
jämför vi intendentens ledarskap med vad som karakteriserar det svenska 
ledarskapet. Ovanstående resonemang skall slutligen leda till en definition av 
intendentens ledarskap och karakteristiska drag. 
 

55..33..11  MMaakktt  &&  aauukkttoorriitteett  
Makt handlar om att påverka händelseförlopp genom att influera beteendet hos 
andra människor. Makt är någonting som intendenten eftersträvar och han 
önskar nog att han hade möjlighet att utöva mer makt än vad han egentligen 
har. 
 
Den legitima makten, som intendenten får genom sin formella position, betyder 
mycket för honom och han verkar vara stolt över sin befattning som intendent. 
För honom räcker det dock inte bara med den makt han får tillämpa genom sin 
befattning, han vill utöva mer makt och kontroll. Detta visar sig genom att han 
ofta söker spänning i olagliga aktiviteter, exempelvis svartspel. Intendenten 
arrangerar det svartspel som förekommer ombord och är den som bestämmer 
och övervakar. Det händer dock att han förlorar sin makt när andra chefer i 
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besättningen får vetskap om svartspelet och han måste dela med sig av 
inkomsterna för att det inte skall uppdagas högre upp i hierarkin. 
 
I avsnittet Falskspel (1993-03-25) försöker en servitris få hans uppmärksamhet. 
Hon är underordnad intendenten formellt, men även informellt då hon är 
croupier vid svartspelet. Intendenten visar tydligt att servitrisen är underordnad 
och att det är han som bestämmer och har makten genom att inte svara på 
tilltal. Servitrisen försöker få hans uppmärksamhet åtskilliga gånger men det är 
inte förrän hon greppar tag i honom som han ger henne uppmärksamhet. Han 
visar henne inte någon större respekt och han är nonchalant. Hon vill berätta att 
hovmästaren har fått vetskap om svartspelet och hon är orolig över detta. 
Intendenten anser dock att han har kontroll över situationen eftersom 
hovmästaren får en viss andel av pengarna och därmed inte tjänar på att 
skvallra. Här visas intendentens expertmakt. Denna makt utövas ofta på de 
lägre nivåerna i organisationen där ledaren själv är delaktig, i det här fallet 
svartspelet. Genom att mer eller mindre nonchalera servitrisens oro, sätter han 
gränser för vem det är som bestämmer.  
 
Konflikten mellan intendenten och styrman visar sig tydligt i avsnittet 
Sammansvärjning (1993-09-16). Här kan intendentens maktbegär utläsas, han 
har fått kaptenens förtroende att leverera en värdetransport och möter styrman 
på väg ut. Den ständiga kampen om makten eller striden om att vinna den 
kvinnliga kaptenens uppmärksamhet, gör att varje tillfälle blir ett ”slagfält”. 
Vid det här tillfället är det intendenten som vinner maktkampen, det är han som 
har blivit utvald av kapten. Han poängterar tydligt att han och kapten har haft 
ett enskilt möte. I ovanstående situation kan vi se att intendenten har en 
normativ makt över sin rival, styrman. Den normativa makten karaktäriseras 
bland annat av styrning med hjälp av prestige, uppskattning och tillgivenhet. 
Intendenten uppnår prestige genom att vara kaptenens utvalda framför styrman. 
 
Intendentens och styrmans förhållande till varandra är ofta ansträngt. 
Intendenten har ett förhållande med kaptenen och han är osäker på hennes 
känslor för honom. Styrman känner till intendentens dåliga självförtroende och 
utnyttjar gärna detta. Kaptenen och styrman har tidigare arbetat tillsammans, då 
de även hade ett kärleksförhållande och fick ett gemensamt barn. Detta håller 
kaptenen hemligt för intendenten i början av deras förhållande.  I och med sitt 
dåliga självförtroende orkar han inte alltid stå emot styrmans hårda och 
träffande kommentarer. Det blir ofta intendenten som får ge efter och förlorar 
deras maktkamper. Han verkar inte ha lika mycket självbehärskning och litar 
inte tillräckligt på sig själv. Som ovan beskrivits utspelar sig ofta maktkampen 
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mellan intendenten och styrman i informella situationer. Det kan diskuteras 
vilken sorts makt de konkurrerar om. De försöker hela tiden kritisera varandra 
för att själv erhålla mer makt än den andra, detta ser vi som tvångsmakt.  
 
Tvångsmakten kan även ses i en formell situation, Sammansvärjning (1993-09-
16). Intendenten visar sin ovilja att anställa kvinnan då hon tidigare varit 
prostituerad, vilket är en sorts bestraffning. 
 
Från scenbeskrivningarna kan det utläsas att intendentens möjlighet att närma 
sig organisationsmålen sker med hjälp av maktutövning. Det finns inget som 
tyder på att han uppnår målen med hjälp av medarbetarnas engagemang. 
Många av intendentens scener utspelar sig med överordnade, vilket kan vara 
orsaken till att vi inte upplevt att det finns något engagemang hos de 
underordnade. Vidare anser vi att det kan vara svårt att få förtroende för en 
chef med dåligt självförtroende, vilket också kan vara en orsak till varför 
medarbetares engagemang tryter. 
 
Intendenten erhåller auktoritet i och med sin formella position i hierarkin. 
Enligt Weber (i Eriksson & Wåhlin, 1998) är det skillnad mellan makt och 
auktoritet. Han menar att makt innebär att någon tvingas till lydnad, medan 
auktoritet gör att någon frivilligt väljer att lyda. Eftersom intendenten har svårt 
att få auktoritet från sina underordnade och rivaler försöker han istället påverka 
dem med hjälp av makt. I och med sitt osäkra beteende, anser vi att han inte 
lyckas särskilt bra med att tvinga personalen till lydnad. 
 
Intendentens auktoritet kan liknas med den traditionella. Hans order godtas av 
de underordnade på grund av att intendentsbefattningens order alltid har följts. 
Av de avsnitten vi har studerat anser vi att han inte lyckas med sina försök att 
vara auktoritär. Detta eftersom han är osäker på sig själv i de flesta 
situationerna och måste hela tiden försvara sig och hävda sin hierarkiska 
position. 
 
Vi kan se att, han i förhållandet till servitrisen, erhåller byråkratisk auktoritet. 
Eftersom hon är hans underordnade innebär det också att hon skall lyda hans 
order. Det är detta den byråkratiska auktoriteten handlar om. Order godtas för 
att det passar in bland de regler som styr förhållandet mellan över- och 
underordnad, till exempel ett anställningskontrakt eller en befattnings-
beskrivning. 
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Den traditionella och byråkratiska auktoriteten är förknippad med ledarens 
formella befattning och inte med ledarens personlighet. Den karismatiska 
auktoriteten däremot är en följd av ledarens personliga utstrålning eller 
karisma. Denna typ av auktoritet upplever vi inte att intendenten erhåller från 
sina underordnade. 
 

55..33..22  LLeeddaarrbbeetteeeennddee  
Intendentens befattning innebär att han har kontakt med både under- och 
överordnade. Hans uppgift är att koordinera aktiviteter mellan anställda, se till 
att alla olika enheter fungerar och att personal och resurser som behövs finns 
på plats. Utifrån scenbeskrivningarna har vi kunnat utläsa hur han agerar mot 
under- och överordnade.  
 
Intendenten har tilldelats sin chefsposition, men vi har svårt att se honom som 
ledare. Hans personlighet karakteriseras av osäkerhet och han får inte det 
godkännande från sina underordnade som krävs för att bli ledare. Han tycks ha 
svårt att själv avgöra hur beslut skall fattas och blir osäker på sig själv så fort 
någon säger emot honom. Han kan dock inge en viss självsäkerhet när han vet 
att han någon ”håller honom om ryggen”. Detta visar sig bland annat när 
intendenten och hovmästaren diskuterar flyktingsmugglingen i avsnittet Oro 
och uppbrott (1993-12-16). Intendenten försöker få hovmästaren att försäga 
sig. Han anar att hovmästaren och styrman ligger bakom smugglingen och 
känner sig mer självsäker när han dessutom vet att kapten instämmer med hans 
misstankar. Även det faktum att kaptenen vill prata med hovmästaren angående 
smugglingen gör att hans självförtroende växer och han avslutar samtalet med 
att säga: ”Jo, det va en sak till, kapten vill tala med dig. Så snart som 
möjligt!”. Intendenten gör här ett försök att utöva bestraffning på en av sina 
underordnade, vilket ingår i Howell och Costleys (2001) beteendemönster. När 
hovmästaren inte beter sig önskvärt bestraffar han honom genom att skicka 
iväg honom till kaptenen. 
 
Ytterligare ett exempel på bestraffningsbeteende är i scenen med den före detta 
prostituerade kvinnan. Hon har kommit till honom för att ansöka om arbete 
som hyttvärdinna. Intendentens personliga åsikter framträder tydligt och han 
har på förhand dömt henne för det tidigare liv hon levt. Hans agerande mot 
kvinnan är arrogant och undvikande. Han verkar försöka få henne ointresserad 
av tjänsten kanske för att slippa förmedla hennes ansökan till kontoret eller 
undvika eventuella problem med en prostituerad ombord. Från hans samtal 
med vännen visar han tydligt sin ståndpunkt i denna fråga genom att säga: ”Vi 
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kan inte anställa fnask på båten!” Hans agerande mot kvinnan är dömande och 
han bestraffar henne genom att vara otrevlig och likgiltig för om hon kommer 
att tilldelas tjänsten eller inte. 
 
I en annan situation, mellan intendenten och hovmästaren, är förutsättningarna 
annorlunda och det är nu hovmästaren som utövar kontroll över intendenten. 
Scenen vi syftar på är när intendenten kommer in i kallskänken för att se efter 
hur det går för de två nyanställda. Hovmästaren ifrågasätter genast hans 
kompetens. ”Hur sköter du ditt jobb egentligen, hur tror du att det här skall 
kunna gå, två nybörjare?” Intendenten försöker uppmuntra hovmästaren och få 
honom på bättre tankar. Vi anser att intendenten visar ett stöttande beteende 
genom att visa hänsyn och deltagande för hovmästarens bekymmer. Det 
stöttande beteendet gäller inte generellt för intendenten.  
  
Från scen två ur avsnittet Falskspel (1993-03-25), kan ett direktivbeteende 
tydas. Där intendenten tillsammans med en av sina underställda kontrollerar en 
trasig telefon och sedan ger henne direktiv att fortsätta kontrollera telefoner på 
ett annat våningsplan. 
 
Sammanfattningsvis kan intendenten beskrivas utifrån tre av de beteenden som 
Howell och Costley (2001) presenterar. 
 

 
Figur 7: Intendentens ledarbeteende 
 

55..33..33  LLeeddaarrsskkaappssssttiill  
Alla ledare har olika beteende och det är utifrån ledarens beteende och sätt att 
använda sin makt och auktoritet som dennes ledarskapsstil kan identifieras. Vi 
anser att intendentens ledarstil karakteriseras av låt-gå. Han har svårt att ta 
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initiativ och fatta beslut. Vidare har han problem att sätta gränser och lämna 
besked, exempelvis när den tidigare prostituerade kvinnan är i hans hytt och de 
diskuterar en eventuell anställning som hyttvärdinna. Han menar att 
beslutsfattandet angående tjänsten inte ligger på hans bord utan att det är upp 
till kontoret att avgöra det. I scenen från Sammansvärjning (1993-09-16) 
lämnar han över ansvaret på sina medarbetare. Intendenten befinner sig i 
kallskänken och pratar om de nyanställda med hovmästaren, som beklagar sig 
över dessa. Intendenten svara honom: ”Om jag känner dig rätt så hittar du nog 
på nåt.”  Detta pekar på att han skjuter problemet framför sig och överlämnar 
ansvaret till sin underordnade. 
 

55..33..44  MMiinnttzzbbeerrggss  lleeddaarrrroolllleerr  
De roller som intendenten kan förknippas med skall nu återges. I rollerna visas 
hur han agerar som ledare. Precis som i maskinchefens fall kan samtliga tio 
rollerna ej identifieras utifrån de studerade avsnitten. 
 
Interpersonella roller 
Genom sin befattning som intendent är han en person som har kontakt med 
både under- och överordnade, vilket är vad de interpersonella rollerna handlar 
om. Hans ansvarsområden är bland annat att arbeta mot organisationens mål 
och se till att besättningens individuella behov uppfylls. Intendentens karaktär 
speglar dock inte alltid denna ledare. Han har svårt för att bortse från sina egna 
behov, vilka kan bli mycket uppenbara och därmed ett hinder för det uppsatta 
målet. När hans vän söker upp honom, för att hjälpa den före detta 
prostituerade kvinnan, ifrågasätter han vännens omdöme. Vännen anser att han 
borde ge kvinnan en andra chans och ge henne ett arbete. I nästa scen utövar 
han sin makt mot kvinnan istället för att se det positiva i situationen. Han 
förklarar att det är ett slitigt arbete och att hon kommer få ta emot kritik från 
både passagerare och besättning. Hans sätt att förmedla budskapet är 
oprofessionellt. Hans värderingar, exempelvis hans fientliga inställning mot 
kvinnan på grund av hennes förflutna, blir uppenbara vilket kan motverka 
organisationens mål. I rollen som ledare skall intendenten skapa integration 
mellan medarbetarnas individuella behov och organisationens behov. Utifrån 
ovanstående resonemang kan utläsas att han motverkar organisationens behov 
och därmed inte lever upp till rollen som ledare. 
 
I avsnittet Sammansvärjning (1993-09-16) ser vi intendenten i rollen som 
förbindelseled. Denna roll går ut på att upprätthålla relationsnätverk 
tillsammans med människor och grupper utanför organisationen. I scenen följer 
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han med värdetransporten till kontoret, genom denna handling knyter han 
kontakter med den externa miljön på kontoret.  
 
Informationsroller 
Informationsrollerna hanterar överlämnande och mottagande av information. I 
och med sin befattning som intendent är han en av de ledare som har tillgång 
till mycket information och en av hans arbetsuppgifter består i att behandla 
informationen. Intendentsbefattningen kan innebära övervakande. Han 
inhämtar information för att övervaka händelser i organisationen och vidtar 
åtgärder innan eller när det uppstår problem. Scenen ur Falskspel (1993-03-25), 
då intendenten tillsammans med en underordnad kontrollerar telefoner, visar att 
han själv söker information för att förbereda fartygets avgång.  
 
Intendentens förfrågning till hovmästaren, i avsnittet Sammansvärjning (1993-
09-16), ses som ett informationsutbyte. Han frågar om allt går bra med de 
nyanställda. Här ser vi honom i rollen som informationsförmedlare. Där 
handlar det bland annat om att förmedla information mellan organisationen och 
den externa miljön. Då vi valt att se kontoret som en extern miljö är det möjligt 
att identifiera intendenten som en informationsförmedlare eftersom han ska 
upprätthålla kontakten mellan kontoret och fartyget. Intendenten är överordnad 
hovmästaren som ansvarar för dessa personer och kan därmed svara på hur de 
sköter sig. Samma tillfälle är även ett sätt för intendenten att övervaka 
situationen och kontrollera att allt står rätt till.  
 
Beslutsroller 
Beslutsrollerna innefattar beslutsfattande av olika slag inom och utanför 
organisationen. I intendentens arbetsuppgifter ingår beslutsfattande rörande 
förändringar, problem som uppstår och resursfördelning. I hans formella 
ledarroll ser vi inte att han agerar som en entreprenör, men då han arrangerar 
svartspel för både passagerare och besättning kan vi dock urskilja denna roll. 
Vid svartspelet agerar han även i rollen som övervakare som är nära knuten till 
entreprenörsrollen. 
 
Vi ser intendenten i rollen som krislösare i första scenen ur avsnittet Oro och 
uppbrott (1993-12-16). Där han tillsammans med andra chefer försöker lösa 
problemet med den utbytta medicinen. Orsaken till att någon har lyckats ta sig 
in på sköterskans mottagning är att låsen varit dåliga. Problemen med de dåliga 
låsen har ignorerats och har nu orsakat problem. Nu kan problemet inte 
ignoreras längre och de måste agera för att finna en lösning. 
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Intendenten måste, i och med sin position, fördela organisationens resurser. 
Han ansvarar bland annat över personalen och ska se till att det finns resurser 
där det behövs samt att arbetet sker problemfritt. Detta ser vi bland annat när 
han söker upp hovmästaren i kallskänken för att kontrollera hur det går med de 
nyanställda. Vi anser dock att rollen som resursfördelare passar bättre in på 
ledare som befinner sig högst upp i hierarkin. Detta eftersom rollen, enligt 
Mintzberg (1973), innebär att ledaren har kontroll över strategiutvecklingen 
och olika prioriteringar i organisationen. 
 

55..33..55  DDeenn  ssvveennsskkaa  lleeddaarrssttiilleenn  
Typiskt för svenskt ledarskap är att ledare har liten maktdistans, vilket innebär 
att underordnade inte är beroende av att ständigt behöva få order från sin chef. 
Detta i sin tur, leder till decentralisering inom organisationen. Intendenten 
försöker ge order men de får oftast ingen verkan. Sett utifrån intendentens 
agerande i scenbeskrivningarna, verkar det som han har behov av stor 
maktdistans. Detta skiljer sig från de underordnades agerande, vilka inte verkar 
lika beroende av att ständigt få order från intendenten. I scen två från avsnittet 
Oro och uppbrott (1993-12-16) vill intendenten ha information av 
hovmästaren. Då han inte får det använder han makt och skickar hovmästaren 
till kaptensförhör. Ovanstående resonemang tyder på stor maktdistans vilket 
inte är utmärkande för svenskt ledarskap 
 
I individualistiska länder (till exempel Sverige) har individerna stor frihet att 
styra sitt arbete och prestation är viktigt för självkänslan. Ledaren ser till 
individen inte till gruppen. Vi anser att detta inte stämmer överens med 
intendenten. Han ser varken till organisationens eller till sina underordnades 
bästa utan är mest intresserad av att få igenom sin egen vilja.  
 
Den tredje kulturdimensionen är maskulinism och feminism. Sverige 
karakteriseras av feminin kultur, det vill säga ledare använder sig av 
kompromisser eller förhandlingar för att lösa konflikter. Som tidigare nämnts 
har intendenten svårt att kompromissa vid konflikter. Han vill gärna styrka sin 
maktposition och hans beteende är mer maskulint än feminint. 
 
Enligt Hofstede (i Källström, 1995) har Sverige relativt lågt 
osäkerhetsundvikande. Detta innebär att ledaren har en större tolerans till 
avvikande idéer och beteenden, liksom tvetydiga situationer och okända risker. 
Inte heller här kan intendentens ledarskap liknas med det svenska, åtminstone 
inte sett utifrån hans formella position. Han visar tydligt i ett flertal scener att 
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han blir osäker när han inte har fullständig kontroll över situationen. Det kan 
dock diskuteras om han i sitt agerande som arrangör av svartspelet 
karaktäriseras av lågt osäkerhetsundvikande.  
 
Enligt Daun (i Källström, 1995) kännetecknas svenskt ledarskap av bland annat 
blyghet, konfliktundvikande, ärlighet och strävan efter oberoende. Intendenten 
försöker undvika situationer där konflikter kan uppstå. Detta kan utläsas i 
avsnittet Sammansvärjning (1993-09-16) där han konfronteras av en vän. När 
intendenten inte vet hur han skall hantera situationen vänder han honom 
ryggen. Generellt är inte intendentens ledarstil utmärkande för svenskt 
ledarskap. Vi vill dock påminna om att karaktärernas beteende i tv-såpor ofta 
framställs som överdrivna och vrickade, vilket kan påverka den uppfattade 
förmedlade bilden. 
 

55..33..66  DDeeffiinniittiioonn  aavv  iinntteennddeenntteennss  lleeddaarrsskkaapp  
Utifrån intendentens beteende och hans befogenhet att utöva makt och 
auktoritet, skall vi nu identifiera hans ledarskap med hjälp av teorierna. 
 
Intendentens ledarskap kan liknas med en av Jacobsen och Thorsviks (1998) 
definitioner; ”ledarskap kan syfta på den roll som är knuten till befattningen, 
vilka funktioner den har tilldelats”. Intendentens ledarskap är stark knutet till 
hans befattning och han är beroende av denna för att kunna utöva makt. I och 
med detta kan vi också konstatera att intendenten är en chef men inte en ledare. 
För att vara ledare måste han ha fått legitimitet från de underordnade och det 
har intendenten inte erhållit. 
 
Sett utifrån Bjerkeseths (1990) definitioner passar följande bäst in på 
intendenten. ”Att få människor att arbeta som de skall.” Intendentens uppgift är 
att vara ”spindeln i nätet”, att samordna de administrativa delarna för att få 
arbetet att fungera. Vi anser att definitionen stämmer med hans befattning men 
kanske inte alltid utifrån hans sätt att agera. 
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Utifrån analysens beskrivning av intendenten kan följande karakteristiska drag 
exemplifieras: 
 

•  Osäkerhet 
•  Kräver uppmärksamhet 
•  Inställsam 
•  Söker spänning 
•  Maktlysten  

 
Sammanfattningsvis kan vi, utifrån vår definition av ledarskap och chefskap, 
konstatera efter ovanstående analys att intendenten inte lyckas erhålla 
ledarrollen utan han är endast chef eftersom han tilldelats den befattningen. Det 
har dock, som tidigare nämnts, inte varit lika självklart att fastställa vilken typ 
av ledarskap utifrån den teoretiska infallsvinkeln som intendenten har eftersom 
hans roll sällan utspelar sig mot underordnade. Det kan diskuteras om detta är 
ett medvetet val som avsnittsförfattarna har gjort, det vill säga att de inte vill 
spegla intendenten i ledarrollen eftersom han kanske ska utgöra en av de 
överdrivna karaktärerna som finns med i en tv-såpa. Vi anser dock att 
intendentens beteende gentemot andra i besättningen speglar hans personlighet 
vilket kan vara av betydelse när man studerar ledarskap. Att ledarskap kan 
iakttas utifrån fler synvinklar än ledare kontra ledda skriver även Brundin 
(2002) och Fineman (1993) om. Intendenten är osäker på sig själv, har svårt att 
fatta beslut utan att få medhåll och lämnar gärna beslutsfattandet till andra. Han 
har heller inget intresse för organisationen och dess medlemmar utan är mest 
angelägen om att få sin egen vilja fram. 
 

55..44  KKaapptteenn  
Nedan kommer faktorer, så som makt och auktoritet, diskuteras utifrån 
kaptenens scenbeskrivningar. Resonemanget förs sedan om kaptenens olika 
ledarbeteenden och –stilar. Vi analyserar vilka ledarroller som liknas med 
Mintzbergs (1973), för att sedan jämföra kaptenens ledarskap med vad som 
karakteriserar det svenska ledarskapet. Sammanfattningsvis definieras 
kaptenens ledarskap och vilka karakteristika som kan identifieras.  
 

55..44..11  MMaakktt  &&  aauukkttoorriitteett  
Kaptenens position förknippas med den befattning ombord som har yttersta 
ansvaret för besättningen och fartyget samt att allt fungerar som det ska. Själva 
befattningen ger kaptenen legitim makt. Ett exempel som visar att han själv ger 
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uttryck för den legitima makten är i sista scenen från avsnittet Övertag (1998-
10-08). Maskinchefen frågar den övriga besättningen på bryggan om de är 
snälla mot honom. Kaptenen svarar då bryskt: ”Dom ska inte va snälla mot 
mig! Jag är deras befälhavare. De ska sköta sina arbeten!”  Kaptenen 
tydliggör här sin formella position i organisationen. 
 
I ett flertal scener kan vi se att kaptenen även utövar andra typer av makt. Till 
exempel när han ger order om hur hans underställda ska bete sig och att de ska 
utföra det de blir tillsagda utan att ifrågasätta. Detta är en typ av tvångsmakt. I 
scenen från Tid att gå vidare (1998-10-15) tar han befälet över intendenten och 
ger honom order att utföra det han säger trots intendentens försök till protest. 
Intendenten viker sig direkt när kaptenen säger: ”Det är en order!”, vilket 
visar vem det är som har makt att bestämma över den andra. Ett annat exempel 
när kaptenen utövar sin tvångsmakt är i andra scenbeskrivningen ur samma 
avsnitt då han beordrar styrman att väcka honom följande morgon trots att detta 
inte ligger inom hennes ansvarsområde. Vidare kan även detta beteende ses i 
avsnittet Den nakna sanningen (1998-10-22) när han kommenderar konferens-
värdinnan att ordna upp oordningen i receptionen.  
 
Kaptenen och styrman har ett stelt och obekvämt förhållande till varandra. 
Kaptenen tillsatte sin tjänst på fartyget och tog den plats styrman trodde skulle 
tillfalla henne. Detta gör henne besviken och medföljer att hon försöker hitta 
negativa sidor hos kaptenen och påpekar gärna dessa för honom. Styrman ser 
gärna att han inte skall kunna leva upp till de krav som ställs på hans 
befattning. Hon tycker sig känna igen kaptenen från första stund och när hon 
kommenterar detta, och ser att kaptenen blir orolig, minskar kaptenens makt 
över henne. Kaptenen verkar känna sig obekväm i situationen och är rädd för 
att hon skall inse vem han egentligen är.  
 
I avsnittet Den nakna sanningen (1998-10-22), minskar kaptens expertmakt, 
när han inte längre kan använda sig av denna mot styrman då hon närmar sig 
sanningen om honom och hans bakgrund. För att hålla styrman på avstånd 
använder han sig av legitim makt och tvångsmakt för att hon skall veta sin 
plats. I sista scenen, när styrman har kopplat ihop honom med oljetankern som 
gick på grund, intar kaptenen försvarsställning. Han skyller på en inkompetent 
styrman och påstår att han själv blivit friad av sjöfartsinspektionen. Styrman 
hävdar dock att det är han som kapten som har det yttersta ansvaret och att det 
är svårt att övervaka hur besättningen sköter sig om han sover på sin post. 
Kaptenen verkar känna sig träffad och hotad av kommentaren i och med att han 
har svårt att behärska humöret. Hans auktoritet och maktposition har minskat 
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betydligt och det är styrman som får sista ordet då hon säger att det kanske är 
dags för honom att sluta. 
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) konstaterar att det inte räcker med att få sin 
makt tilldelad genom den formella positionen. Ledaren måste även bli 
accepterad av dem han vill påverka. Det vill säga, hans makt måste bli legitim 
för att den skall få någon verkan. Vi kan utifrån scenbeskrivningarna konstatera 
att styrman inte har accepterat kaptenen som sin ledare. Bland annat på grund 
av att hon själv var ute efter hans tjänst. Kaptenen har i det här fallet inte 
uppnått legitimitet vilket innebär att han får problem med att kontrollera 
styrmans beteende. Detta verkar dock endast gälla i förhållandet mellan kapten 
och styrman. 
 
Enligt Etzioni (i Bruzelius & Skärvad, 1995) kan organisationer fungera som 
instrument för att förverkliga uppsatta mål. Målen kan uppnås med hjälp av 
formella ledares makt och medarbetares engagemang. Ett moraliskt 
engagemang visar sig i scenbeskrivning fyra från avsnittet Övertag (1998-10-
08). Säkerhetschefen meddelar sin överordnade att hon ska göra sitt bästa för 
att leva upp till hans krav på ordning och disciplin. Hon lyssnar även på hans 
råd gällande brandövningarna.  
 
I säkerhetschefens ögon innehar kaptenen karismatisk auktoritet. Hon visar stor 
uppskattning på hans personlighet och på hans sätt att förmedla sina önskemål 
på personalens beteende, vilket visas i avsnittet Övertag (1998-10-08). Det 
märks tydligt att hon imponeras av hans strävan efter ordning och disciplin. I 
det här fallet är kaptenens auktoritet direkt knuten till hans personlighet och 
inte till hans ställning i hierarkin. Indirekt förmedlar säkerhetschefen hans 
legitimitet då hon meddelar att hon ska göra sitt bästa för att leva upp till hans 
krav på ordning och disciplin. Hon kommer frivilligt att lyda kaptenens order 
utan att han behöver ta till tvångshandlingar. 
 
Kaptenen är genom sitt självsäkra beteende och sitt sätt att förmedla budskap 
en karaktär som innehar stor auktoritet. Han uppnår sina mål på grund av sin 
personlighet och den befattning han innehar, som enligt de formella 
spelreglerna ger honom vissa befogenheter. Detta tyder på att han har 
byråkratisk auktoritet. Det kan även diskuteras om den traditionella 
auktoriteten kan spela in då kaptenen är man och många människor ser att 
chefer och kaptener skall vara män bara för att det alltid har varit så. Den 
traditionella auktoriteten kan i detta sammanhang ha betydelse då föregående 
befälhavare var en kvinna och att det eventuellt finns personer i besättningen 
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som hellre ser att kapten är en man. Ett exempel på detta är säkerhetschefen 
som inte drar sig för att visa sin uppskattning för kaptenen. Frågan är dock om 
hon gör detta för att ställa sig in hos honom som chef eller som man?  
 
Ytterligare tecken på att kaptenen innehar byråkratisk auktoritet, är att han vid 
ett tillfälle tillrättavisar styrman och menar att hon bara var tillförordnad kapten 
och inte kapten som hon själv säger. Han poängterar tydligt att det är han som 
är kapten. Hans uttryckssätt ger känslan av att han vill vara den som bestämmer 
och den som har makten. Han kritiserar styrmans uttalande för att sätta henne 
på plats. Här är det förhållandet mellan över- och underordnad som styr 
auktoriteten. Kaptenen har en högre befattning än styrman. 
 
I scenen med maskinchefen ur avsnittet Övertag (1998-10-08), kan även den 
traditionella auktoriteten utläsas då kaptenen förmedlar vilket förhållande som 
gäller. Han är befälhavare och besättningen hans underordnade. Han visar här 
exempel på att de skall se honom som en kapten och chef, inte som med-
människa och vän.  
 
Sammanfattningsvis kan kaptenen uppfattas som en person som får legitim 
makt i och med sin formella position. Ett flertal gånger använder han sig även 
av bestraffningar för att utöva tvångsmakt. Då kaptenen är nyanställd har han 
svårt att erhålla karismatisk makt och auktoritet, eftersom han inte hunnit 
upprätta nära relationer med besättningen. Den auktoritet som främst kan 
urskiljas är traditionell och byråkratisk. Även denna uppnås i och med hans 
position i hierarkin. 
 

55..44..22  LLeeddaarrbbeetteeeennddee  
Kaptenen inleder sin nya befattning med ett välkomsttal för personalen ombord 
på fartyget. Han förklarar klart och tydligt vilka prestationer han förväntar sig 
av sin besättning. Kaptenen meddelar att de dagligen ska rapportera till honom 
om händelser och problem. Rapporteringen skall ske enligt ett förutbestämt 
schema på exakta tidpunkter. På detta sätt förmedlar han vilken policy och 
vilka procedurer som gäller för de underordnade. Genom rapporteringen vill 
han också kunna kontrollera de underordnades aktiviteter. Utifrån ovanstående 
kan det identifieras ett agerande som kan liknas med det beteendemönstret för 
att tilldela direktiv som Howell och Costley (2001) behandlar. Kaptenen 
presenterar metoder, tillvägagångssätt och förväntningar för de underordnade. 
Han ger även tydliga besked inom vilket tidsperspektiv rapporteringen skall 
vara uppfylld. Vidare finns det indikationer på att kaptenen har ett karismatiskt 
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beteendemönster. Han har höga förväntningar, utger stor självsäkerhet och på 
grund av sin erfarenhet har han stor kompetens om sin befattning. Han delger 
sina visioner om vad som skall utföras och vad han förväntar sig av dem som 
arbetar för honom.  
 
Vid ett tillfälle, i avsnittet Övertag (1998-10-08), får kaptenen besök av 
fartygets säkerhetschef. Orsaken till hennes besök är att hon vill hälsa honom 
välkommen och hon ger honom en blomma för att visa detta. Hon är inställsam 
mot kaptenen som mer eller mindre blundar för detta. Han övergår istället till 
hennes passion för att genomföra brandövningar med personalen, vilket inte 
har varit lika uppskattat från deras sida. Under den tillförordnade kaptenens tid 
fick säkerhetschefen en varning för att övningarna var för hårda och krävande. 
Det finns ett klart missnöje bland personalen angående hennes agerande och 
kaptenen tar upp detta till diskussion och ber henne lugna ner sig lite med 
övningarna. Även denna händelse talar för att kaptenen har ett karismatiskt 
beteendemönster då han tar sig tid att förklara för säkerhetschefen vad han 
anser är meningen med brandövningarna. För att hon skall få bättre acceptans 
och förståelse bland de andra i personalen krävs det att hon utför övningarna på 
ett lugnare sätt. Hans metod att förmedla budskapet till henne inger förtroende 
om att hon är kompetent nog för sitt ansvarsområde. Detta ger henne 
självförtroende, vilket även skapar ett stort förtroende hos henne för kaptenen. 
Det kan även argumenteras huruvida kaptenen känner sig smickrad av att bli 
uppvaktad av säkerhetschefen, och att han i och med hennes uppskattning blir 
mer diplomatisk och tillmötesgående.  
 
Ett annat beteende är belöning och straff och ovanstående händelse skulle även 
kunna ses som en typ av bestraffning. Säkerhetschefen har ett beteende som 
inte är önskvärt hos vare sig personalen eller kaptenen. När kaptenen säger att 
hon måste lugna ner sig lite när det gäller brandövningarna är det en 
bestraffning för säkerhetschefen eftersom hon verkar tycka att de är av stor 
vikt. 
 
Kaptenen visar ett stöttande beteende i avsnittet Övertag (1998-10-08), då han 
visar medlidande och stöttar konferensvärdinnan som sörjer sin avlidne man. 
Han visar engagemang, hänsyn och deltagande då de talar om hennes sorg och 
han ger råd om hur hon skall kunna bearbeta denna.  
 
Sammanfattningsvis kan kaptenen beskrivas utifrån Howell och Costleys 
(2001) beteenden. 
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Figur 8: Kaptenens ledarbeteende 

 

55..44..33  LLeeddaarrsskkaappssssttiill  
För att karaktärisera kaptenens beteende kan vi använda oss av beteckningen 
ledarstil. Med ledarskapsstil menas hur kaptenen väljer att använda sin makt 
och auktoritet. Detta resonemang härleds från ovanstående diskussioner om 
makt, auktoritet och beteende. 
 
Kaptenens ledarskapsstil är märkbart auktoritär. Han har inga svårigheter med 
att ge order och betonar till och med ofta att det är en order. Han styr och 
ställer med sina underställda. Han ger order och direktiv redan vid första 
tillfället han träffar sin besättning och visar klart och tydligt vem det är som 
bestämmer samt vilka förväntningar han har på sina underordnade. I sitt 
välkomsttal betonar han vikten av disciplin och noggrannhet. För att tydliggöra 
sin ställning kan han ryta till och låta barsk. Vid den auktoritära 
ledarskapsstilen går kommunikationen uppifrån och ned. Detta kan vi utröna 
från kaptenens beteende då han vid ett flertal tillfällen ger order och sedan går 
därifrån utan att invänta svar. Hans ordergivning är klar och tydlig och han 
förväntar sig att dessa skall uppfyllas utan att någon ifrågasätter dem. 
Kaptenens makt utgår främst från hans position och befattning, vilket är typiskt 
för den auktoritära ledaren. Att ge personlig kritik till medlemmarna i gruppen 
är också utmärkande. Detta kan tydas ur avsnittet Övertag (1998-10-08) då han 
personligen kritiserar både styrman och säkerhetschefen för deras sätt att agera. 
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55..44..44  MMiinnttzzbbeerrggss  lleeddaarrrroolllleerr  
Ledare antar, som tidigare nämnts, olika roller beroende på vilka aktiviteter 
som utförs. Nedan analyseras vilka roller kaptenen antar utifrån de avsnitt vi 
valt att studera. 
 
Interpersonella roller 
De interpersonella rollerna handlar om verbal och fysisk kontakt med 
människor, men ledaren kan också framstå som en symbol för andra 
människor. Kaptenen har i och med sin befattning en formell auktoritet och 
därmed vissa åtaganden som skall uppfyllas. Han innehar till exempel det 
yttersta ansvaret för fartyget och är den som svarar inför ägarna om någonting 
skulle hända. Kapten kan ses som en symbol, en förebild för de andra i 
besättningen. Han kan framträda på möten med besättningen för att visa på 
mötets vikt. I kaptenens första scen blir han välkomnad som ny befälhavare 
ombord och därmed utsedd att vara deras ledare och den person som de skall 
lita till under framtida resor. Rollen som symbol är inte något som kaptenen 
själv väljer att anta utan något som han blir tilldelad i och med sin befattning.  
 
Rollen som ledare blir kaptenen tilldelad i och med sin formella befattning. En 
av hans huvuduppgifter är att dirigera och kontrollera besättningen så att de 
alla strävar mot organisationens mål. Han får genom sin position makt att styra, 
men detta är inte det samma som att vara ledare. För att bli ledare krävs det att 
hans makt blir legitim. Det kan diskuteras om säkerhetschefen, i scen fem ur 
avsnittet Övertag (1998-10-08), accepterar kaptenen som sin ledare på grund 
av att hon imponeras av hans krav på disciplin och noggrannhet vilket även 
hon värderar högt. Vidare är scenen ur samma avsnitt, då kaptenen tar sig tid 
att prata med konferensvärdinnan, ett bra exempel på att han agerar som en 
ledare. Kaptenen vet att hon har haft det svårt i och med sin mans bortgång och 
visar empati och respekt för henne. Han berättar för henne att när han själv 
blev änkeman klarade han sig ur krisen genom att arbeta och han uppmuntrar 
hennes beslut att komma tillbaka till fartyget. Detta ger henne troligtvis 
motivation att börja arbeta och ta sig ur krissituationen. Mintzberg (1973) 
menar att det finns två viktiga faktorer i rollen som ledare, vilket vi anser att 
kaptenen i scenen med konferensvärdinnan uppfyller. För det första, han 
uppmuntrar hennes val att komma tillbaka till fartyget och till att arbeta. 
Troligtvis är han inte bara intresserad av att få henne att glömma sorgen utan 
också att fartyget behöver henne och hennes kompetens. Kaptenen har skapat 
en integration mellan konferensvärdinnans individuella behov och fartygets 
behov. Tillsammans skall de sträva efter att bli så effektiva som möjligt. För 
det andra, är det i rollen som ledare som makten tydligast uppenbarar sig. 
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Kaptenen har redan formell auktoritet i och med sin befattning och position i 
hierarkin, men det är hans roll som ledare som avgör möjligheterna att realisera 
makten.  
 
Kaptenens befattning gör honom även till förbindelseled. Om rederiets kontor 
ses som en extern enhet blir kaptenens roll att sammankoppla den interna 
miljön på fartyget med den externa på kontoret. Arbetsuppgifterna handlar om 
att etablera och upprätthålla kontakter för att kunna utväxla information och 
tjänster. Då kaptenen börjar sin tjänst i första avsnittet (av de vi studerat för 
kaptenen) har vi inte kunnat fastställa så många scener där denna roll kan 
utläsas. I avsnittet Övertag (1998-10-08) är dock rederiets ägare ombord för att 
hälsa sin nya kapten välkommen ombord och för att överlämna ansvaret till 
honom.  
 
Informationsroller  
Informationsrollerna relateras till mottagande och överlämnande av 
information. Kaptenen är den person på fartyget som förmodligen har tillgång 
till och får mest information och därmed blir behandlingen av information en 
av hans huvudsakliga arbetsuppgifter. Att vara en övervakare innebär att man 
som ledare ständigt vill bli matad med information. Kaptenen agerar i rollen 
som övervakare när han kräver att besättningen ska fylla i rapporter mer 
frekvent än tidigare. Att övervaka besättningen är för honom ett sätt att erhålla 
kontroll över händelserna ombord. Kaptenen blir senare avskedad på grund av 
sin demens, därför antar vi att den ihärdiga rapporteringen är till för att fylla 
hans minnesluckor. Detta är dock inte det enda som talar för att han är en 
övervakare. Hans befattning som kapten innefattar en hel del övervakande. Att 
se till att den personal som är under honom utför de arbetsuppgifter som de är 
menade att göra och att dessa utförs så effektivt som möjligt. Ur avsnittet Tid 
att gå vidare (1998-10-15) kan detta utläsas. Kaptenen frågar intendenten om 
information angående försäljaren av sexleksaker i salongen, för att skaffa sig 
en helhetsbild av vad han egentligen gör ombord. Intendenten är dock inte 
samarbetsvillig, men detta behövs inte då ägaren till salongen rusar in i samma 
ögonblick och med både ord och kroppsspråk talar om vad han anser om 
försäljaren som gjort anspråk på kunderna och utrymmet i salongen. Kaptenen 
anser sig därmed fått tillräcklig information för att ta beslutet att försäljaren ska 
bort från fartyget. Ytterligare ett exempel på när kaptenen agerar som en 
övervakare är ur avsnittet Tid att gå vidare (1998-10-15). Konferensvärdinnan 
och styrman är på bryggan och pratar när kaptenen kommer fram och säger: 
”Hur skulle det vara om ni arbetade istället för att gå omkring och skvallra?!”. 
Även scenen med styrman i mässen, då han ifrågasätter vad hon gör där, kan 
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tyda på att han vill övervaka sin personal, men att han i vissa fall misslyckas 
och blir för övervakande då han inte kommer ihåg allt han själv har sagt. 
 
Kaptenen får i och med sin befattning också en roll som informations-
förmedlare. Hans uppgift blir att förmedla saklig information från kontoret till 
besättningen, men också att förmedla information mellan de olika funktionerna 
ombord. Utifrån de avsnitt vi har valt finns det inga uppenbara situationer på 
när detta sker utan vi antar att detta är fallet i och med hans ledande ställning. 
Han har på grund av sin starka personlighet och sin uppfattning av vad som är 
rätt och fel en sorts värdeorienterad informationsroll där han vill forma sina 
medarbetare att följa de regler som han redan från start presenterar.  
 
Det ligger även inom kaptenens ansvar att förmedla vad som händer på fartyget 
till kontoret, som vi här ser som en del av den externa miljön. Detta gör honom 
även till en talesman för fartyget och besättningen. Detta styrks i och med att 
han vill att all personal rapporterar till honom för att han sedan skall förmedla 
rapporterna vidare till kontoret och rederiets ägare.  
 
Beslutsroller 
Beslutsrollerna involverar kaptenen i strategiarbetet. Kaptenen är den som har 
högst formell auktoritet ombord och den som oftast framstår som viktig vid 
beslutsfattande. Det kan diskuteras huruvida kapten är en entreprenör eller 
inte. Det som talar för att han skulle vara en entreprenör är hans initiativ att 
införa nya rutiner för rapportering. Rapporteringen skall genomföras oftare och 
mer noggrant. Han kräver disciplin och ordning. Dock visar det sig att det är 
hans dåliga minne som ligger till grund för de genomförda förändringarna. 
Vidare talar han klart och tydligt om för styrman, i avsnittet Övertag (1998-10-
08), att han inte tänker genomföra hennes förslag på förändringar eftersom han 
tycker att allt fungerar bra som det gör. Detta talar emot kaptenens agerande 
som entreprenör.  
 
Krislösaren hanterar ofrivilliga situationer och händelser. Säkerhetschefens 
brandövningar har mot personalens vilja pågått en längre tid och detta är ett 
problem eftersom hon inte har haft något större förtroende för den 
tillförordnade kaptenen. Den tillförordnade kaptenens uppmaningar om att 
övningarna måste bli lugnare har mer eller mindre ignorerats av 
säkerhetschefen. Detta har blivit ett stort problem och är ett störande moment 
för besättningen. Styrman meddelar kaptenen att säkerhetschefen har blivit mer 
eller mindre manisk i sina övningar. Kaptenen tar vid ett senare tillfälle upp 
detta med säkerhetschefen på ett sätt som verkar få henne att förstå. Han är 
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ödmjuk och försöker få henne att inse att det bara blir hon själv som blir 
lidande av övningarna genom att inte ha personalen på sin sida. De behöver 
genomföras men kanske inte lika fanatiskt som tidigare.  
 
Vi ser inte, utifrån de studerade avsnitten, att kaptenen är en resursfördelare. I 
rollen som resursfördelare har ledaren kontroll över personal, tid, pengar, 
material och utrustning vilket även innebär att han eller hon har kontroll över 
strategiarbetet och olika prioriteringar. Vi anser snarare att det är kontoret som 
fördelar resurser.  

55..44..55  DDeenn  ssvveennsskkaa  lleeddaarrssttiilleenn  
Enligt Hofstede (i Källström, 1995) återfinns svenska ledare bland dem som 
har minst behov av makt. Liten maktdistans karakteriseras av att fartygets 
besättning inte är beroende av kaptenen till hundra procent och att de säger 
ifrån om de anser att något är fel. Detta kan vi tyda från scenbeskrivning tre i 
avsnittet Övertag (1998-10-08) när styrman befinner sig hos kapten och tar upp 
missnöjet över säkerhetschefens brandövningar. 
 
Sverige är enligt Hofstede (i Källström, 1995) ett individualistiskt land och 
karaktäriseras av att individerna har stor frihet att styra sitt arbete samt att 
prestation är viktigt för självkänslan. Kaptenens förhållande till kontoret 
karakteriseras av individualism. Han har stor frihet för eget agerande så länge 
han uppfyller organisationens mål. Dock är kaptenens förhållande till 
besättningen inte lika individualistiskt då han vill kontrollera deras agerande 
med hjälp av rapportering. 
 
Angående den tredje kulturdimensionen, maskulinism och feminism, anser vi 
att kaptenen är mer influerad av maskulin kultur. Detta beteende är inte typiskt 
för svenskt ledarskap. Kaptenen ger gärna order till sina underställda och visar 
inte att han är beredd att diskutera för att tillsammans komma fram till en 
lösning. 
 
Den sista kulturdimensionen, osäkerhetsundvikande, handlar om hur stor 
tolerans individerna har till oförutsedda faktorer. Det vill säga om de känner 
sig hotade till osäkra och okända situationer. Det finns ett litet behov av lagar 
och regler och inga föreskrivna vägar för hur chefen eller medarbetarna ska gå 
tillväga. Sverige karaktäriseras av lågt säkerhetsundvikande. Kaptenens 
beteende kännetecknas av högt osäkerhetsundvikande. Vilket kan tydas utifrån 
den ständiga rapporteringen. Han vill ha kontroll över alla händelser för att 
inget oförutsett skall ske. 
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Enligt Jönsson (1995) kan svenskt ledarskap karakteriseras av otydlighet. Vi 
anser, efter ovanstående resonemang, att kaptenen inte är otydlig då han ofta 
ger raka direktiv. Hans ledarskap är utifrån Hofstedes kulturdimensioner inte 
typiskt svenskt. 
 

55..44..66  DDeeffiinniittiioonn  aavv  kkaapptteenneennss  lleeddaarrsskkaapp  
Som vi tidigare har nämnt finns det många olika definitioner på ledarskap. Vi 
ska nu, med hjälp av de valda teorierna och empirin, definiera kaptenens 
ledarskap. 
 
Två av de definitioner som Jacobsen och Thorsvik (1998) presenterar, stämmer 
bra överens med kaptenen; ”ledarskap kan syfta på en formell ställning i en 
auktoritetshierarki. När det talas om ledning tänker man på ledarpositioner i 
organisationen” samt ”ledarskap kan syfta på den roll som är knuten till 
befattningen, vilka funktioner den har tilldelats”. Definitionerna kan liknas 
med kaptenens ledarskap då han är den högsta befälhavaren ombord. 
 
Kaptenens chefskap har tilldelats honom uppifrån hierarkin och han har 
definierade ansvars- och befogenhetsområden. Eftersom kaptenen nyligen 
tillträtt sin tjänst och därmed inte installerat sig och gjort sig bekant med den 
övriga besättningen, anser vi att han ännu inte lyckats bli en ledare. 
Ledarskapet kommer från de ledda och innefattar inte några formella 
ansvarsområden eller befogenheter. Det kan dock diskuteras om inte 
säkerhetschefen redan från första början utser kaptenen som sin ledare. Hon 
visar tydligt att hon ser upp till honom och vill vara honom till lags. 
 
Om vi utgår från Bjerkeseths (1990) definitioner anser vi att den andra, ”att 
sörja för att företaget når sitt mål”, passar bäst in på kaptenen. Detta ledarskap 
är dynamiskt och kaptenen sätter fartyget i första hand framför personalen.  
 
Utifrån analysens beskrivning av kaptenen kan följande karakteristiska drag 
exemplifieras: 
 

•  Auktoritär 
•  Noggrann 
•  Beslutsam 
•  Rättfram 
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Sammanfattningsvis anser vi, efter ovanstående analys av kaptenen, att han 
utifrån hur vi definierar ledarskap och chefskap delvis lyckas leva upp till 
ledarrollen. Han erhåller sina underordnades förtroende mycket på grund av sin 
profession, det är han som har kunskapen att styra ett fartyg ombord och denna 
kunskap förlitar sig besättningen på. Kaptenens ledarskap karaktäriseras dock 
av hans behov av makt och kontroll. Han har ett auktoritärt beteende. Han vill 
veta vad som sker ombord och att de dagliga rutinerna fortlöper. Denna 
kontroll får han genom den dagliga rapporteringen. Det visar sig i senare 
avsnitt som vi inte studerat men där informationen fanns tillgänglig på 
Rederiets hemsida att kaptenen lider av demens. Vi anser att skälet till hans 
kontrollbegär mycket kan bero på detta. I och med att vi har denna information 
tillgänglig kan detta beteende bli svårt att hänföra till kaptenens karakteristiska 
ledarstil. Vi anser ändå att hans beteende i många fall speglar den person han är 
och därmed vilket ledarskap han har. Kaptenen visar även många andra sidor, 
som vi tidigare identifierat, som kan väga upp att han trots allt kan få acceptens 
hos sina underordnade och därmed bli accepterad som ledare.  
 

55..55  JJäämmfföörreellssee  mmeellllaann  lleeddaarrnnaa  oocchh  ddeerraass  
ppoossiittiioonn  ii  hhiieerraarrkkiinn  

Nedan följer en diskussion om karaktärernas ledarskap utifrån deras position i 
hierarkin. Stycket avslutas med ett resonemang om deras ledarskap även kan 
passa in på andra hierarkiska nivåer. 
 
De karaktärer som studerats är olika varandra. Maskinchefen, som är operativ 
chef, har ett kamratligt förhållande till sina underordnade och den bild som 
analyserats fram stämmer väl överens med de teoretiska framställningarna av 
en operativ chef. Intendenten, som är mellanchef, koordinerar och samordnar 
resurser och aktiviteter på fartyget. Utifrån hur vi definierade ledarskap 
konstaterade vi att han inte lyckades leva upp till detta mått, utan hans roll 
framställs mer i syftet att vara chefen som svårt att leva upp till sin ledarroll. 
Kaptenen har högsta befäl ombord, hans uppgift är ta fartyget säkert från en 
hamn till en annan inom bestämd tid. Kaptenen har sin profession att luta sig 
mot och erhåller därmed auktoritet genom sin titel. Intendenten och 
maskinchefen har också titlar i och med sina befattningar. Besättningens 
uppfattning om dem som ledare borde påverkas, då dessa ledare har varit 
ombord under en längre tid än kaptenen. Det kanske inte är deras position som 
är den viktigaste faktorn utan snarare deras personlighet? I och med att fartyget 
är en avgränsning och besättningen umgås både informellt och formellt, kan 
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synen på ledarna påverkas. Besättningens olika syn på ledarna gäller kanske 
främst intendenten eftersom han under seriens gång har haft flera olika 
befattningar och de har även varierat i grad. Att klättra högre upp i hierarkin 
kan skapa avundsjuka bland medarbetarna. Även att han är involverad i 
skumma affärer kan ge en föreställning av hans personlighet och ledarskap.  
 
Det som skiljer de olika ledarna åt är i mångt och mycket deras personlighet. 
Vad skulle hända om karaktärerna byter position? Om maskinchefen fick inta 
rollen som kapten skulle han då fortfarande vara en demokratisk ledare? 
Förmodligen, eftersom maskinchefens ledarskap bland annat karakteriseras av 
inflytande över de underordnade och delegering av arbetsuppgifter. Han visar 
att han bryr sig om både vänner, under- och överordnade. Han har inte några 
större behov att hävda sig och det föreligger därför inte heller någon risk för att 
hans maktbegär skulle öka och att hans ledarbeteende därmed skulle förändras. 
Detta resonemang stämmer även överens med om han till exempel skulle inta 
rollen som intendent. Det är dock viktigt att påminna sig om att vem som helst 
inte kan bli kapten eftersom det krävs en utbildning för denna position.  
 
Intendentens ledarskap karakteriseras av låt-gå. Han är den person som 
förmodligen skulle ha problem på samtliga positioner. Låt-gå-ledarskapet är 
mer negativt än den demokratiska ledarskapsstilen. Ledaren identifierar sig inte 
med sina uppgifter och blir därmed inte heller engagerad i sitt arbete. Detta 
stämmer väl överens med intendentens beteenden som ständigt är beroende av 
vad andra tycker och vill hävda sin makt. Vi anser att intendenten som kapten 
förmodligen skulle bli helt katastrofal. Hans ledarstil stämmer inte överens 
med vad som krävs för att en kapten skall få den auktoritet som fordras. Om 
problem uppstår finns det risk för att intendenten skulle skjuta det framför sig 
eller delegera ansvaret. Detta resonemang passar även in på maskinchefens 
position. För att vara en maskinchef krävs det stor kunskap om vad som händer 
i de olika momenten. Med tanke på intendentens attityd är det frågan om han 
lever upp till de krav som ställs för befattningen. Han skulle kanske förlita sig 
för mycket på de underordnades kunskaper istället själv ta ansvar. 
 
Kaptenens auktoritet kan fungera i fler sammanhang. Hans auktoritära 
ledarskap skapar dock inget bra samarbete som krävs på den operativa nivån. 
Risken med ett auktoritärt ledarskap är att det kan skapa ointresse och 
passivitet bland de underordnade vilket kan leda till minskad kreativitet. 
Kaptenens ledarstil blir därmed inte den optimala på den operativa nivån, då 
ordergivning inte är tillräckligt utan ledaren måste samverka med övrig 
personal för att uppnå resultat. Vi anser att den auktoritära ledarstilen skulle 
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kunna passa bättre på intendentsbefattningen, där det gäller att samordna och 
koordinera arbetsuppgifter. Kaptenens tydliga ordergivning skulle förmodligen 
inte skapa något större problem då han inte är lika delaktig i de dagliga 
arbetsuppgifterna. Skillnaden mellan chef och medarbetare är större för 
intendentsbefattningen än vad den är på den operativa nivån. På den operativa 
nivån är chefen delaktig i dagliga arbetsrutiner tillsammans med de 
underordnade därför anser vi det olämpligt med den ordergivning kaptenen 
utövar. 
 
Jämförelsen vi gjort ovan är kanske teoretiskt möjlig men är den praktisk? Som 
vi nämnde krävs det mer än att få de underordnades erkännande för att bli 
ledare. Kaptenstjänsten kräver att han eller hon har den kunskap som erfordras 
för att kunna inneha tjänsten och då faller en del av jämförelsen. Det som 
återstår är hur ledarna agerar i de olika situationerna om en ledarstil är bättre än 
den andra. Det verkar onekligen som det är den demokratiska ledarstilen som 
fungerar i de flesta fall och som de ledda har lättast att acceptera. Frågan är då 
om detta stämmer? Vi återkommer till diskussionen lite längre ner. 
 
Frågan är nu om vi har identifierat tre olika hierarkiska ledarskapsstilar eller tre 
olika ledarskapsstilar? Vi anser att detta är svårt att svara på då mycket av den 
litteratur vi har använt till stor del bygger på att ledare är högt upp i hierarkin. 
Detta kanske kan anses underligt då det i vårt syfte framgår att vi skall jämföra 
de olika nivåerna, men som vi i metodavsnittet angav vill vi använda oss av 
litteratur som har fått stort genomslag och är välkänd för många. Det är också 
sådan litteratur som många, till exempel företagsekonomer, blir 
rekommenderade att läsa vid universitetsstudierna. Vi ville alltså använda oss 
av den litteratur som var väl spridd för vi antog att det är utifrån denna 
litteratur många har sin kunskap angående ledarskap. För att ändå försöka svara 
på frågan anser vi utifrån vad vi lärt i denna studie att ledarskapet inte endast 
beror på vilken hierarkisk nivå ledaren befinner sig på utan också vilken 
personlighet som han eller hon har.  
 
Skulle dessa resonemang gå att applicera på en ledare som agerar i vardagen? 
Förmodligen, vi anser att vi alla är olika personer med olika åsikter och 
kunskaper om vad som är bra och dåligt. Vi har konstaterat att ledarskap är 
något som kommer underifrån, att det är de underordnade som utser sin ledare 
och att det därmed inte räcker med att personen blir utsedd av ledningen att 
styra och bestämma. För att få ett välfungerande ledarskap anser vi att det är 
många faktorer som spelar in. Utifrån analysen kan några av dessa identifieras. 
De olika karaktärerna beter sig olika vid olika situationer och detta skulle 



Ledarskap i tv-såpans värld – tre hierarkiska nivåer i Rederiet 
 

-93- 

kunna indikera på att ledare skall vara väl förberedda på olika situationer som 
kan inträffa. Vad är det för personer som de skall ha ansvar över och vad 
kräver de av honom eller henne som ledare? Det är alltså viktigt att det finns en 
dialog mellan över- och underordnade. Vid olika situationer krävs även olika 
slags agerande från ledarens sida. Det är kanske inte alltid bra att vara den 
demokratiske ledaren även om denna stil i första stund ser ut att vara den 
optimala. Maskinchefen får i och med sitt ledarskap många andra bekymmer 
som egentligen inte ligger i hans befogenheter men som han antar på grund av 
den han är och på grund av den ledarstil han har. Detta skulle även kunna vara 
fallet i vardagens ledarskap. Kaptenen som vi har utsett till att vara en mer 
auktoritär ledare kanske skulle ha hanterat dessa situationer annorlunda och 
därmed lyckats styra upp situationen bättre. Vi konstaterar därmed att det inte 
finns en optimal ledarstil utan att det är den rådande situationen som avgör hur 
ledarskapet bör vara och vilken stil som bör tillämpas. Det kommer 
förmodligen inte heller vara så att alla underordnade accepterar den 
överordnade som sin ledare utan detta är något som ledaren måste arbeta med 
för att uppnå. 
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66..  SSlluuttssaattsseerr  
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser. Ledarskapet hos de utvalda 
karaktärerna identifieras och en diskussion förs runt de bilder som Rederiet 
förmedlar av ledarskap samt huruvida de förmedlade bilderna kan sägas gälla 
för andra organisationer. 

66..11  KKaarraakkttäärreerrnnaass  lleeddaarrsskkaapp  
Vi har utifrån tv-serien Rederiet identifierat ledarskap på tre hierarkiska nivåer. 
För att identifiera de utvalda karaktärernas ledarskap utgick vi från valda 
etablerade vetenskapliga framställningar och de scenbeskrivningar som 
återfinns i empirikapitlet. De studerade ledarna har alla karakteristiska drag 
som påverkar deras ledarskap. Nedan presenteras vår tolkning av de 
förmedlade bilderna av ledarskapet i Rederiet.  
 
Maskinchefen befinner sig på den operativa nivån och har en demokratisk 
ledarskapsstil. Vi kan också se likheter med den svenska ledarstilen utifrån 
Hofstedes kulturdimensioner. Han stöttar och ger raka direktiv och använder 
inte sin maktposition på ett negativt sätt. De gånger han kritiserar sina 
underordnade finns det belägg för detta handlande. Hans personlighet ger 
honom en karisma som är stark och han strävar efter att uppnå bästa möjliga 
resultat för både sig själv, sina medarbetare och organisationen. Maskinchefen 
försöker samordna arbetsuppgifterna för att både han och hans underordnade 
ska bli nöjda. Han erhåller auktoritet i och med sin personlighet och agerande 
mot sina underordnade. Han anpassar sitt ledarbeteende beroende på 
situationen och den underordnades eventuella behov. Här bör även nämnas att 
han agerar i informella situationer för organisationens bästa. Utifrån 
Mintzbergs (1973) ledarroller ser vi maskinchefen agera i rollerna som ledare, 
förbindelseled, övervakare, informationsförmedlare och krislösare. 
 
Maskinchefens karakteristiska drag: 

•  Kamrat med både sin över- och underordnade 
•  Bestämd och tydlig  
•  Omtänksam 
•  Tar ansvar för både arbete, personal och sina vänner 

 
Vi har i analysen konstaterat att maskinchefen enligt vår definition på 
ledarskap och chefskap lyckats leva upp till rollen som ledare. 
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Intendenten, som kan karakteriseras av låt-gå-ledarskap, är inte speciellt 
framgångsrik som ledare. Han är osäker på sig själv, har svårt att fatta beslut 
utan att få medhåll och lämnar gärna beslutsfattandet till andra. Han har heller 
inget intresse för organisationen och dess medlemmar utan är mest angelägen 
om att få igenom sin egen vilja. Hans ledarstil kan inte liknas med den svenska. 
Intendenten erhåller makt i och med sin befattning, men eftersom han inte 
uppnår legitimitet får han heller inte tillräckligt mycket auktoritet för att bli en 
ledare. Hans beteende gentemot sina medarbetare initierar eftersträvad makt 
och kontroll. När detta inte uppnås utövar han bestraffning i den mån det är 
möjligt. Utifrån Mintzbergs (1973) ledarroller ser vi honom i rollerna som 
ledare, förbindelseled, övervakare, informationsförmedlare och krislösare. Han 
kan antingen placeras på den administrativa nivån eller i den enhet Mintzberg 
(1979) kallar teknostruktur. 
 
Intendentens karakteristiska drag: 

•  Osäkerhet 
•  Kräver uppmärksamhet 
•  Inställsam 
•  Söker spänning 
•  Maktlysten  

 
Vi har i analysen konstaterat att intendenten enligt vår definition på ledarskap 
och chefskap  inte lyckats leva upp till rollen som ledare. 
 
Kaptenens ledarskap karaktäriseras av hans behov av makt men framför allt 
kontroll. Han har en auktoritär ledarskapsstil med framträdande ordergivning. 
Inte heller kaptenens ledarstil är utmärkande svenskt. Han vill ha uppsikt över 
vad som sker ombord och att de dagliga rutinerna fortlöper. Kontrollen får han 
genom den dagliga rapporteringen. Det visar sig senare att detta behov av 
kontroll beror på demens och utan rapporterna har han svårt att utöva sin tjänst. 
Kaptenen har även visat sina ”mjukare” sidor genom att visa empati och 
medlidande för en av sina underordnade. Beteendet han visar är stöttande, men 
han har också visat på bestraffande och karismatiskt beteende. Med 
utgångspunkt från Mintzbergs (1973) ledarroller ser vi honom agera i rollerna 
som symbol, ledare, förbindelseled, övervakare, talesman, entreprenör och 
krislösare. Hans framträdande ordergivning initierar den makt han har rätt att 
utöva som högsta befälhavare ombord. Kaptenen får byråkratisk och 
traditionell auktoritet på grund av sin befattning. Trots att kaptenen är den 
högste chefen ombord på fartyget har vi inte placerat honom på den högsta 
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nivån i hierarkin, den institutionella eller strategiska nivån. Detta motiverar vi 
med att kaptenen inte är med och formulerar organisationens mål och strategi. 
 
Kaptenens karakteristiska drag: 

•  Auktoritär 
•  Noggrann 
•  Beslutsam 
•  Rättfram 

 
Vi har i analysen konstaterat att kaptenen enligt vår definition på ledarskap och 
chefskap delvis lyckats leva upp till rollen som ledare. 
 
Resultatet är att ledarskapet skiljer sig åt på olika nivåer men vi har svårt att 
uttala oss om det är på grund av de olika nivåerna eller om det är eftersom de 
ledda reagerar olika beroende på vilken typ av ledarstil man har. Vidare kan det 
diskuteras om ledarstilen har betydelse för den position man befinner sig på. Vi 
vill påstå att det gör det samtidigt som det hela tiden beror på vilka människor 
det är som man skall leda. Viktigt är dock att ledaren erhåller sin auktoritet för 
att makten skall fungera på ett positivt sätt.  
 

66..22  FFöörrmmeeddllaaddee  bbiillddeerr  
Utifrån de ledarstilar vi har studerat i Rederiet kan det diskuteras huruvida det 
finns något samband med de teoretiska framställningarna. Vilka bilder av 
ledarskap förmedlas genom Rederiet? De tre karaktärerna som skildras skiljer 
sig rörande personlighet och ledarskap. Att verkligheten betraktas som en 
social konstruktion är numera etablerat (se exempelvis Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997). Människor uppfattar således verkligheten olika. 
Rederiet kan ses som en avbild av verkligheten och tittaren gör en tolkning av 
denna avbild. Detta innebär att Rederiets tittare får olika uppfattning om vilka 
bilder av ledarskap som förmedlas. De bilder som vi anser att Rederiet 
förmedlar har presenterats i denna studie. Våra subjektiva tolkningar har 
följaktligen influerat studiens innehåll. Vi har dock eftersträvat objektivitet och 
grundligt presenterat vårt tillvägagångssätt i metodkapitlet. De förmedlade 
bilderna kan jämföras med ledarskap hämtad ur de vetenskapliga fram-
ställningarna. Kan då de förmedlade bilderna även jämföras med ledarskap ur 
arbetslivet? Vi konstaterade ovan att de tre studerade ledarna skiljer sig åt. 
Ledarskap beror på vem som utövar det och skiljer sig åt även i arbetslivet. De 
förmedlade bilderna visar att ledarskap skiljer sig åt och formas bland annat av 
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personlighet och hierarkisk position. Detta gäller inte bara i tv-såpan Rederiet 
utan generellt i organisationer. 
 
Den grundläggande litteratur vi använt oss av beskriver ledarskap utifrån de 
högre nivåerna. Litteraturen är spridd och har fått enormt genomslag på 
utbildningar på Sveriges universitet och högskolor. I vår studie konstaterade vi 
att ingen ledare befann sig på den institutionella/strategiska nivån, men 
kaptenen är den som har den högsta befattningen på fartyget och därmed det 
yttersta ansvaret. De ledare som förekom var mellanchefer och operativ chef. 
Detta förhållande, att de flesta chefer är operativa chefer, gäller generellt i 
organisationer. Företag har olika nivåer där det finns ett antal chefer, vilket kan 
tydas utifrån ett organisationsschema. Högst upp i hierarkin finns den 
verkställande direktören och ofta även en ledningsgrupp. Organisationen kan 
sedan delas upp i olika funktioner, där varje funktion har en ansvarig chef. 
Beroende på hur stort företaget är delas sedan funktionen upp i olika 
avdelningar som i sin tur har chefer. Ju längre ner i hierarkin desto fler chefer 
finns det på samma nivå. På fartyg finns det en befattning högst upp i hierarkin, 
resten av cheferna återfinns på administrativ eller operativ nivå. Den 
grundläggande litteratur vi valt att studera behandlar endast chefer på den 
strategiska nivån, vilket kan ifrågasättas då de flesta chefer är operativa chefer. 
Den litteratur som används på utbildningarna inbegriper därmed inte ledarskap 
på de mest förekommande nivåerna.  
 
Vi har i och med denna studie insett att den grundläggande litteraturen 
fokuserar på de högre nivåerna i en organisations hierarki. Litteraturen 
behandlar inte mellanchefer, vilket är det mest förekommande i organisationer. 
Av slutsatserna kan det konstateras att de olika karaktärerna inte har samma 
ledarskap. Detta beror på ledarens personlighet, förhållandet mellan ledaren 
och de ledda samt förhållandena i organisationen. Att ledarskap skiljer sig 
mellan ledare och deras position i hierarkin gäller inte endast i tv-såpan 
Rederiet utan generellt i organisationer. 
 

66..33  AAvvsslluuttaannddee  ddiisskkuussssiioonn  
Vi har gjort flera val under studiens gång, många av dessa kan vi idag diskutera 
och kanske till och med ifrågasätta. En av dessa är de karaktärer vi valde ut. 
Var dessa de mest optimala för denna studie? Att ha med en kapten som senare 
visar sig att han är dement, är det ett bra val? Vi anser att svaret kan vara både 
ja och nej. Ja, eftersom det faktiskt finns ledare i verkligheten som lider av 
demens, men kanske inte fått diagnosen än. Nej, det kanske skulle ha varit 
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lättare att karakterisera ledarskapet om vi vetat att denna karaktär hade varit 
frisk.  
 
Den andra frågan är: om studien skulle ha sett annorlunda ut om vi hade valt att 
använda mer djupgående teorier? Vi anser att det eventuellt skulle kunna gjort 
en skillnad, men hade det få stämt överens med vårt syfte?. Vidare vill vi få en 
uppfattning om hur framställningen skulle kunna uppfattas av tittaren och då de 
teorier vi valt är grundläggande antar vi att det också är dessa som är mest 
studerade. 
 
Studien skulle givetvis ha kunnat utförts på en rad andra sätt och dessa skulle 
kunna vara uppslag till fortsatta studier kring vad tv-såpan förmedlar för bild. 
Dessa är till exempel: 
 
Vad manusförfattarna hade för uppfattning om ledarskap när de skrev 
avsnitten.  
 
Hur tittarna uppfattar det som visas. En empirisk studie där tittare intervjuas. 
 
Det skulle vara intressant om någon följde upp vår studie och jämförde våra 
resultat med vad författarna samt tittarna har uppfattat.  
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