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Abstract 
 
Characters and Cases – The Use of Literature in Management Education 
 
The aim for my thesis has been to investigate how literature, or fiction, is used in management 

education. What books are used – is there a literary leadership canon? What do the educators 

and the writers on this subject suggest that these books can teach the leaders? What are the 

philosophical foundations of this education? And – last but not least – does what the 

educators and writers offer respond to the needs of the businesses? My investigation shows 

that there is a canon in the area of management and fiction, where realistic 19th century 

novels, alongside with Shakespeare’s plays are dominant. Female writers and non-western 

writers are very underrepresented. The positive outcomes of reading and discussing these 

literary works that the educators and writers suggest do substantially correspond with the 

needs of the businesses, as presented by my sources. I have identified the field of using fiction 

in management education as divided in two parts, where one focuses on the reader’s 

development of character and the other one suggests that fiction could be used as business 

cases. The professor of philosophy, Martha C. Nussbaum is influential, and represents a view 

that almost all of my sources agree on: fiction can help people develop skills that are useful to 

themselves as individuals, and as members of (a democratic) society. So, do leaders need to 

read? My conclusion is that it certainly helps, if they want to improve the ability to 

understand and connect with others. I sum up this investigation with a humble suggestion for 

a model for using fiction in management education. 
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1. Inledning 
 

Vad händer när vi läser? Vilka är det som läser, och vad, när, varför och hur? Det är de frågor 

som jag ständigt funderar över. I denna uppsats söker jag svaren inom en liten men intressant 

nisch av det litterära samhället – skönlitteratur som komponent inom ledarutbildningar1. Jag 

ställer didaktiska frågor om vad man bör lära sig, av vilka orsaker och hur man går tillväga, 

och försöker ge en översyn av fältet. Ledare och blivande ledare rekommenderas inte sällan 

att läsa skönlitteratur, och det antas ofta att skönlitteratur ger läsaren positiva effekter, som till 

exempel bättre språkbehandling, allmänbildning och ökad empati. Det sista påståendet 

ifrågasätts av vissa, men tesen får stöd av aktuell psykologisk forskning. Det är sannolikt att 

man genom utbildning med skönlitteratur i grupp och under ledning blir bättre på att 

kommunicera och hantera relationer, något som kan ha positiva effekter på arbetsplatsens 

sociala klimat, vilket i sin tur kan främja kreativitet och effektivitet. Övriga positiva effekter 

som läsning av skönlitteratur sägs kunna ge är bland annat kunskap om andra kulturer, 

avkoppling, kulturell bildning, ökad kreativitet och förmåga till kritiskt tänkande. 

      Många av dem som intresserat sig för ledarutbildning med skönlitteratur och som ingår 

som källor i denna uppsats, är universitetslärare eller professorer inom ledarskap/företagande 

(Whitney, Czarniawska-Joerges, Guillet de Monthoux, Puffer, Gosling, Shafritz) eller 

litteraturvetare (Faye-Wevle, Fyhr, Brawer) som också ofta leder eller har lett 

universitetskurser i samma ämne. Vissa av dem har skrivit böcker i ämnet tillsammans med 

en medförfattare med en annan bakgrund: John O. Whitneys medförfattare Tina Packer, till 

exempel, är chef för ett teatersällskap.  

     Det finns skillnader i ledarskapstraditioner mellan olika geografiska regioner i världen, till 

exempel har vi i Sverige generellt sett ett mer konsensusbetonat ledarskap, jämfört med stora 

delar av världen, till exempel USA, där man har en mer auktoritär tradition. De egenskaper 

som efterfrågas hos ledaren är dock mycket lika i den svenska och den utländska litteratur jag 

undersökt. Mitt antagande är därför att man i utbildningar med och böcker om ledarskap och 

skönlitteratur siktar in sig på en mer grundläggande nivå än själva yrkesutövningen, och att 

denna grund kan uppfattas som global i någon mening. Den bild man får är att ledaren alltså 

bör ha i stort sett samma kvaliteter oavsett inom vilken ledarskapstradition hon/han verkar.  

     Den skönlitteratur som oftast rekommenderas för ledare är realistiska romaner, men även 

Shakespeares dramer spelar en stor roll inom fältet. Denna rudimentära kanon kan man 

                                                 
1 Jag vill här passa på att rikta ett varmt tack till min handledare, professor Per Ringby, för kloka råd, 
uppmuntran och stort engagemang.  
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uppfatta bland annat genom ett flertal böcker och ett stort antal tidningsartiklar i 

företagspress. Kvinnliga författare är starkt underrepresenterade, vilket framgår direkt vid en 

enkel besiktning. Detta kräver en fördjupning för vår förståelse. De egenskaper eller 

färdigheter som mina källor inom management och skönlitteratur i denna uppsats lägger störst 

vikt vid, är ambition, mognad, relationsskapande, kritisk reflektion, engagemang och ansvar. 

Motsvarande egenskaper som är centrala i mina källor från managementforskning och 

ledarskapsorganisationer är kommunikationsförmåga, ambition, mognad, självbehärskning, 

lust att leda, mod och integritet. Inga markanta skillnader finns emellertid mellan kvinnliga 

respektive manliga källor eller svenska respektive utländska källor. 

     Denna undersökning av fältet skönlitteratur för ledare ska inte ses som en uppmaning till 

en instrumentell syn på den litterära konsten, utan som ett försök att belysa en intressant del 

av skönlitteraturens roll i samhället idag. Jag uppfattar det som att de källor jag hänvisar till i 

uppsatsen, utbildare och författare till böcker om ledarskap och litteratur, har ambitionen att 

få fler att uppleva god litteratur – och alla goda sidoeffekter de menar att läsningen dessutom 

har. I uppsatsen fokuserar jag på ledare inom näringslivet, då den forskning och litteratur som 

finns inom området gör detsamma. Jag använder här beteckningen ledarutbildning som 

begrepp för utbildningar som vänder sig specifikt till ledare. 

 
 
1.1 Syfte 
 

Den forskning och de populära publikationer som finns inom området ledarskap och 

skönlitteratur har oftast sitt ursprung i företagsekonomi eller psykologi, men jag menar att det 

finns ett behov av att analysera ämnet även ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Min 

uppsats huvudsyfte är därför att ge en samlad och tydlig bild av hur man från olika 

vetenskapliga discipliner, samt från näringslivets och utbildarnas sidor, ser på skönlitteratur 

som utvecklande, med stark betoning på vad den anses kunna ge ledare. De teoretiska 

filosofiska fundamenten för dessas syn behandlas också. Dessutom syftar undersökningen till 

att ge en bild av hur skönlitteraturen används inom ledarutbildning idag, med fokus på 

Sverige, och att syna och ifrågasätta de argument man anför och de metoder och verk som 

används. Jag har i denna uppsats därför gjort en deskriptiv sammanställning av de titlar som 

oftast används eller rekommenderas av utbildare och forskare, i syfte att undersöka om det 

finns en kanon inom området ledare och skönlitteratur. Mot den bakgrunden granskar jag 

vilka egenskaper den valda litteraturen sägs kunna ge ledaren.  

      



 7

Mina huvudfrågor är dessa:  

 Vilken skönlitteratur rekommenderas ledare att läsa – finns en kanon?  

 Vad anser källorna att den valda skönlitteraturen kan ge ledaren? 

 Motsvarar källornas erbjudande de behov näringslivet har?  

 Hur kan vi kontextualisera och värdera kunskapsläget? 

 
 
1.2 Teori, urval och metod  

 

Min uppsats är en kombinerad intervju- och litteraturstudie. Jag har intervjuat ett antal 

personer som verkar inom fältet och som bidrar med stor erfarenhet och kunskap. Urvalet 

består av två svenska utbildare, båda litteraturvetare, som jobbar med respektive har jobbat 

med ledarutbildningar med fokus på skönlitteratur, en ledarutbildare som inte använder 

metoden, en psykolog som forskar på hur läsning av skönlitteratur påverkar människor, en 

person som deltagit i ledarutbildning med skönlitteratur samt en professor i företagsekonomi 

som ägnar sig åt ledarskapsforskning. Den litteratur om skönlitteratur och ledarskap som jag 

har valt att studera har svenska respektive nordamerikanska och brittiska upphovsmän 

(Czarniawska och Guillet de Monthoux är inte födda i Sverige, men har verkat i landet under 

lång tid, och räknas här som svenska). Litteraturen i urvalet är med ett par undantag utgiven 

de senaste åren. Barbara Czarniawska och Pierre Guillet de Monthoux Good Novels, Better 

Management från 1994 diskuteras fortfarande i viss mån bland de forskare och författare som 

ägnar sig åt ledarskap och skönlitteratur, och har inkluderats av det skälet. Sheila M. Puffers 

Management Across Cultures från 1996 visar upp en helt egen metod, och inkluderas av det 

skälet. 

     Jag har studerat vilka verk som tas upp i litteraturen om ledarskap och skönlitteratur och 

noterat vad författarna menar att de verk de nämner kan ge ledaren/läsaren, det vill säga vilka 

färdigheter eller egenskaper de anser kan förstärkas genom att läsa verket. Jag har jämfört 

dessa egenskaper med en lista över önskvärda egenskaper hos ledaren, som jag har 

konstruerat genom att sammanställa de egenskaper som värderas högst hos management-

professorerna Jackson & Parry, i en Vinnova-rapport av Döös & Waldenström, av 

fackföreningen Ledarna samt av tidningen Chefs redaktion. Dessas betydelse viktas så att 

Jackson & Parry fått störst tyngd, och därefter Döös & Waldenström, sedan Ledarna och sist 

tidningen Chef. Jag har också skilt ut de egenskaper som de svenska författarna tar upp och 

jämfört dem med övriga författare, och även delat upp författarna i kvinnor, män respektive 

par där en är kvinna och en är man. En brist är att materialet är ganska litet och att en enskild 
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källa därför får ett stort genomslag i det sammantagna materialet. Metodiskt är analysen inte 

kvantitativt anlagd, utan kvalitativt analyserande. Kategoriseringarna och samman-

ställningarna av önskvärda egenskaper och vad som kan övas genom verken är alltså tolkade 

av mig, och skulle i nyanserna kunna tolkas på andra sätt 

 

1.3 Disposition 

 

Min avsikt är att först beskriva vad forskare, författare och utbildare anser att ledare generellt 

sett bör besitta för egenskaper och färdigheter och vad man anser att ledare behöver 

”förstärka”. Därefter ger jag en översikt över fältet skönlitteratur och ledarskap inom 

forskning och utbildning idag, med en beskrivning hur man jobbar med detta praktiskt, och 

med fokus på Sverige.  

     Jag har under mina studier tyckt mig se att syftena med skönlitteratur för ledare kan delas 

upp i två huvudkategorier: personlighetsutveckling och människokännedom respektive att 

utveckla ledarkunskaper (management skills), och kommer i dispositionen att redovisa de två 

fälten separat. En inblick i aktuell litteraturvetenskaplig receptionsforskning samt psykologisk 

forskning som ägnar sig åt skönlitteratur ges också. I kapitel 6 finns tabeller som visar på 

olika aspekter av den skönlitteratur som källorna rekommenderar, exempelvis skillnader 

mellan näringslivets behov och det källorna anser att de valda verken kan ge och skillnader 

mellan svenska och övriga källor. Uppsatsen avslutas med en diskussion och ett förslag till 

hur skönlitteratur, enligt mig, skulle kunna användas inom ledarskapsutbildning. 

 
 
1.4 Begrepp i uppsatsen 
 

Jag använder genomgående vissa begrepp som jag kort vill förklara: med ledare menar jag 

här framför allt en ledare, dvs. chef, inom näringslivet som har varit mitt fokus för uppsatsen. 

Ledarutbildning betecknar ledarskapsutbildningar och andra utbildningar som specifikt riktar 

sig till ledare. När jag talar om egenskaper som ska förstärkas eller förvärvas menar jag även 

kunskaper och insikter. Detta framgår av sammanhanget. Vissa egenskaper som diskuteras 

och redovisas är sammanfattande. Så till exempel vad som hänvisas till som mognad, och som 

innefattar självkännedom, eftertänksamhet och erfarenhet. I tabellerna använder jag begreppet 

utbildare/författare för att hänvisa till mina källor från området ledarskap och skönlitteratur 

och ledarskapsforskare/branschorganisationer med hänvisning till källorna från 

ledarskapsforskning och -organisationer. 
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2. Ledarskapets förutsättningar och företagens behov 
 
 

2.1 Vem är ledare? 
 

Den gängse uppfattningen är att chef är den formella positionen och ledare är den som leder i 

praktiken.2 Ledaren är den goda chefen, coachen, som utvecklar verksamheten med goda 

resultat. Önskvärt är att ledaren har kunskap, egenskaper, förmågor och målsättningar enligt 

följande: kommunikationsförmåga, ambition, mognad/självkännedom, självbehärskning, lust 

att leda, mod, integritet, intelligens, stöttande ledarstil, relationsskapande, empati, kritisk 

reflektion, föredöme, engagemang, handlingskraft samt förmåga att fokusera.3 Att förädla 

dessa egenskaper inom traditionell managementutbildning är svårt, då den oftast fokuserar på 

”tekniska färdigheter” och grupputveckling.  

 

2.2 Kan man mäta ledarskap? 

En fråga man måste ställa sig innan man går in i en diskussion om vilken typ av 

ledarutbildning som är givande för ledaren och företaget är: kan man över huvud taget mäta 

ledarskapets betydelse? Ledarskapsforskarna Jackson och Parry konstaterar att det är 

”överraskande, rent av frustrerande svårt att visa hur ledarskap påverkar”.4 Det är också den 

syn som tycks vara rådande inom managementforskningen. Marknadens efterfrågan på 

ledarutbildningar är trots det mycket stor.  

 

I runda tal spenderas mellan 36 och 60 miljarder US-dollar årligen på chefs- och 

ledarskapsutveckling i hela världen (Burgoyne 2004). Förvånansvärt lite av de pengarna har 

satsats på utvärdering av dessa investeringar. Man verkar tro blint på ledarskapskursernas 

effektivitet.5  

 

Detta enligt Jackson och Parry. De citerar John Storey vars fyra olika förklaringar till 

fenomenet de anser vara rimliga: 1, Samhällets ökade komplexitet och snabbhet kräver högre 

och mer kreativa nivåer av ledarskap. 2, Påtryckningar på individer och organisationer att 

efterlikna alla andra. 3, Ett ”socialt acceptabelt” sätt att legitimera elitens auktoritet, makt och 

privilegier. 4, Ledarskap är en immateriell tillgång som måste odlas för att vinna 

konkurrensfördelar. Jackson och Parry beskriver dagens ledarutbildning som dominerad av 

                                                 
2 Se t.ex. Brad Jackson & Ken Parry, En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att 
studera ledarskap (2011) s. 28. 
3 Jackson & Parry s. 25; ledarna.se; www.chef.se; Marianne Döös & Kerstin Waldenström (red.), Chefskapets 
former och resultat – två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap (2007) ss. 78-79. 
4 Jackson & Parry (2011), s. 15. 
5 Ibid., ss. 16 ff. 
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psykologi och i någon mån sociologi. De anser att det finns ”uppmuntrande tecken” på att 

ämnet håller på att förgrenas, och hänvisar till ”de moderna ledarskapsstudiernas fader” James 

McGregor Burns, som har noterat två tydliga tendenser inom ämnet: internationalisering samt 

en utökad tvärvetenskaplig syn på ämnet.6  

 

2.3 Vilka resultat kan man få av utbildning? 

Ska ledarutbildningar ge företaget en konkurrensfördel, eller vara till för chefens 

välbefinnande? Thomas Johansson, professor i socialpsykologi, verksam vid institutionen för 

kultur, estetik och medier vid Göteborgs universitet är uttalat mycket skeptisk till nyttan av 

moderna utbildningar som han anser ofta är psykologiserande och ska leda till 

självförverkligande: 

 

Vilken typ av chefer håller vi på att skapa? Läser verkligen chefer och ledare den litteratur som 

publiceras? Går det som lärs ut på olika ledarskapskurser att använda i praktiken? Eller handlar det 

mest om ideologi, luftslott och ett möjligtvis roligt avbrott för stressade chefer?7 

 

Han anser att det finns en populärvetenskaplig övertro på individen och personlig utveckling, 

som ”passar perfekt med en nyliberal arbetsmarknad, där det gäller att vara rörlig, tro på sig 

själv och anpassa sig efter företagets krav” och att man bortser från viktiga frågor om makt, 

klass, exploatering och andra demokratifrågor. Han fortsätter: ”Vi rör oss alltså i ett slags 

drömvärld, där allt lämnas till individen och där det finns obegränsade möjligheter att lyckas i 

livet. Bara man följer framgångsrecepten”. 8 

     En Vinnova-rapport om ledarskap från 2007  visar Kerstin Döös och Marianne 

Waldenström (red.) på begränsningar som de traditionella perspektiven inom 

ledarskapsforskningen för med sig: överdriven individualism med fokus på framförallt den 

formella chefen, försummande av de sociala och kulturella organisatoriska sammanhangen, 

samt ”ett för starkt fokus på ledarskapets innehåll, som egenskaper och stil”.9 

Rapportens författare menar dock inte att ledarutbildning är overksam eller meningslös. Man 

tycker sig ha hittat ett framgångsrecept, nämligen ”att träna olika former av intelligens och 

samtidigt förhålla sig ödmjukt, med inriktning på att stödja andra”.10 Ledarskap är något som 

kan tränas och läras. 

                                                 
6 Jackson & Parry (2011), ss. 16 ff. 
7 Thomas Johansson, Managementsyndromet (2008), ss.161-162. 
8 Ibid., ss.161-162 
9 Döös & Waldenström 2007, s. 35. 
10 Döös & Waldenström (2007), s. 78-79. 
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     För att kunna mäta eventuella effekter av en förändring måste man först klargöra vilket 

resultat man vill uppnå. ”Detta styr sedan vilka beteenden som blir viktiga. Det är ju bara de 

beteenden som påverkar resultatet som ska vara i fokus i utvecklingsarbetet”, anser 

psykologen och organisationskonsulten Rolf Olofsson.11 Han beskriver medarbetarenkäter 

som ett vanligt sätt att mäta chefers kvalitet, men anser att det ger godtyckliga och dåliga 

resultat. Olofsson citerar Daniels & Daniels (2007) som menar att effektivitet är lika med 

påverkan, och att man därför kan mäta effekter av ledarskap genom att mäta fyra kategorier 

av beteenden hos medarbetarna: 

 

1. Hur reagerar medarbetarna på chefens direktiv? Hur snabbt kan chefen skapa förändring? 

2. Hur fokuserade är medarbetarna på den prioritering som chefen har? 

3. Hur samarbetar medarbetarna med varandra? 

4. Hur många medarbetare ger förtroende till och ber om råd av chefen?12 

 

Om man anser att ledarens effektivitet kan mätas på detta sätt, kan man utläsa att ledaren bör 

vara duktig på att kommunicera och vara en förtroendeingivande person som lyssnar på sina 

medarbetare – just sådana egenskaper som litteraturen enligt många kan förstärka. Psykologen 

och ledarutbildaren Stefan Söderfjäll menar att man också måste tänka ett steg längre: 

 

När man studerar eller uttalar sig om effekter av ledarskap så bör man ha i beaktande att ledarskap 

genererar en mängd olika effekter, även sådana som man för tillfället inte valt att granska. Ett 

problem som kan uppstå är att vissa effekter kan ta ut varandra, och påverka det totala utfallet 

negativt, även då enskilda effektmått uppvisar gynnsam utveckling. […] En annan aspekt att 

beakta vid utredningar och utvärderingar av ledarskapets eventuella effekter har att göra med den 

tidsrymd som avses. En viss typ av ledarskap kan ha en positiv effekt på kort sikt, men en negativ 

effekt på lång sikt och vice versa.13 

 

Även litteraturens ställning i ledarskapsutbildning har varit föremål för debatt. Ett intressant 

forskningsprojekt är Julia Romanowskas Schibbolet, i vilket man år 2007 studerade 

hälsoeffekter av en ledarutbildning baserad på skönlitteratur, teater och musik. Efter 

utbildningen kunde man visa på mätbara resultat på hormonnivå hos såväl ledare som deras 

underställda: 

 

After 18 months a pattern was clearly visible with advantage for the art-based group. In the art 

group (leaders and their subordinates together as well as for subordinates only) compared to the 

                                                 
11 Rolf Olofsson, Beteendeanalys i organisationer: handbok i OBM, (2010), s. 109. 
12 Ibid., s. 131. 
13 Stefan Söderfjäll, ur boken Ledarskapets 5 utmaningar, citerat från 
http://www.mynewsdesk.com/se/ledarskapscentrum 2013-06-03. 
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conventional group, there was a significant improvement of mental health, covert coping and 

performance-based self-esteem as well as significantly less winter/fall deterioration in the serum 

concentration of the regenerative/anabolic hormone dehydroepiandrosterone-sulfate.14 

 

Sex månader efter utbildningen hade de vilkas chefer deltagit i Schibbolet högre nivåer av 

DHEA-S (starkt förenklat: ett anti-stresshormon) i blodet än de vilkas ledare ingick i 

kontrollgruppen. Studien blev mycket uppmärksammad, bland annat i Dagens Nyheter där 

Maciej Zaremba skrev att många av deltagarna ”är lyriska. Somliga påstår att Schibbolet 

förändrat deras livssyn. I vart fall hur de ser på ondska, makt och sitt eget ansvar”.15 En 

invändning mot denna studie är att den syftade till att reducera stressnivåer och att 

kontrollgruppen genomgått en traditionell ledarutbildning, som inte har till syfte att reducera 

stressnivåer. 

 

2.4 Hur ska ledaren vara? 

Jackson och Parry beskriver antagandet om att en god ledare bör besitta vissa karaktärsdrag 

som förlegat – man föds inte till ledare.16  

 

Rent allmänt har karaktärsdragsteorin på grund av sin stora enkelhet blivit mindre attraktiv för 

forskarna, och från 1940-talet och framåt har en mer övertygande forskningstrend övergått till att 

undersöka ledarbeteende. Kort sagt kan man säga att karaktärsdragsteorin varit problematisk, 

drabbats av vanrykte och faktiskt inte längre gäller.17  

 

De hänvisar till forskning på svenska enäggstvillingar, ledd av Bruce Avolio, som anses visa 

att 30% av ”ledarskapets effektivitet” är medfött. Resterande del påverkas också den i någon 

mån av medfödda egenskaper som t.ex. kognitiv förmåga, energinivåer och attraktionskraft på 

andra människor. Jackson och Parry tillägger: ”Den senare egenskapen, attraktiviteten, är 

troligen viktigare än någon av oss skulle vilja medge, särskilt när det gäller att övertyga andra 

om att vi borde få chansen att leda”.18  

     Jackson och Parrys ”sunda förnuftssvar” om egenskaper är att ledare bör ha många 

kvaliteter, varav de viktigaste är: självförtroende, integritet, kontaktförmåga, spänst 

(återhämtningsförmåga) och ambition. De presenterar också ett vetenskapligt svar, där de 

citerar Yukl och Goleman, och kommer fram till att ledare bör ha följande egenskaper: stark 

                                                 
14 Julia Romanowska et al. Health Effects on Leaders and Co-Workers of an Art-Based Leadership Development 
Program. (2011)  
15 Maciej Zaremba, ”På chefskurs med Kafka”, DN, 2011-02-06 
16 Jackson & Parry (2011) ss. 26-27. 
17 Ibid., s. 36 
18 Ibid., s. 25 
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inre kontroll (en tro på att deras handlande styr händelser), hög grad av känslomässig mognad 

och stabilitet (emotionell intelligens), stark social maktmotivation (tillfredsställelse av att 

påverka), rimligt hög ambition (men vara villiga att arbeta med mindre duktiga personer), ett 

begränsat behov av gemenskap (att bli omtyckt ska inte vara en stark motivation). ”Ledare 

ska inte njuta av att fatta tuffa och impopulära beslut, men de ska heller inte dra sig för att 

fatta dem”.19  

 Döös och Waldenström citerar Dixon som anser att ”den lärande organisationen” ställer nya 

krav på ledares intellektuella förmågor, och att utvecklingsprogram för ledare därför bör ske i 

reella arbetssituationer, i gemenskap med andra. Man hänvisar till Johnson och Indvik, som 

förespråkar att såväl ledare som anställda bör utveckla sin emotionella intelligens för att 

uppnå resultat. Med emotionell intelligens avses ”self-awareness, self-regulation, motivation, 

empathy och social skill”. (Detta motsvarar de egenskaper jag i denna uppsats tabeller 

sammanfattat som mognad.) I rapporten citerar man också Densten och Gray, som menar att 

ledare behöver utveckla sitt kritiskt reflekterande tänkande. ”Att ledare utvecklas genom 

kritisk självreflektion, t ex genom samledarskapets form, är något som vi själva har sett i en 

empirisk studie.”20 

     Fackförbundet för svenska chefer, Ledarna, beskriver på sin webbplats sin syn på hur en 

ledare ska vara:  
 

Ett framgångsrikt ledarskap bygger på en balans mellan resultat och relationer och förutsätter 

makt, i bemärkelsen mandat och befogenheter; en tydlig vision av vad som ska uppnås; vilja att 

åstadkomma resultat; mod att ställa krav; förmåga att kommunicera; lust och vilja att leda; 

självinsikt och personlig mognad; förmåga att skapa förtroendefulla relationer.21 

 
     Tidningen Chefs redaktion har listat ”9 punkter om gott ledarskap”. Jag har sammanställt 

egenskaperna de tar upp i sin diskussion: förebild, tydlig med värderingar, engagerad, förstår 

uppdraget, handlingskraftig, använder resurser rätt, rättvis, utvecklar andra, förebygger 

konflikter och agerar snabbt och föredömligt när de uppstår, tydlig med mål och vision, bra på 

att kommunicera, trovärdig, medievan, modig, beslutsam, snabbtänkt, kunnig, 

handlingskraftig, prestigelös, klarsynt, uthållig, tänker strategiskt, långsiktig, prestigelös, 

karaktärsfast, ärlig, prestigelös, öppen (till en viss gräns), omtänksam, har integritet, 

                                                 
19 Jackson & Parry, ss. 26-27 
20 Döös & Waldenström (2007), ss. 78-79. 
21 ledarna.se 
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målinriktad, resultatskapande, fokuserad, ser till styrelsens, ägarens och arbetsgivarens 

bästa.22 

     En faktor som också bör beaktas är att företag och organisationer idag förutsätts ha ett 

utvecklat arbete med social, ekonomisk och klimatmässig hållbarhet, eller CSR, vilket anses 

påverka kunder och medarbetare positivt, och ibland är en förutsättning för att få vissa 

kontrakt. CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär kortfattat att man ska 

bedriva sin verksamhet för att optimera resultatet inom tre avdelningar, kärnfullt uttryckt: 

people, planet, profit. Man ska genom ett ansvarsfullt och hållbart arbete få ett välmående 

företag som både gör gott och gör vinst. Ett empatiskt, moget och ansvarsfullt agerande från 

ledarens sida är i det närmaste en förutsättning för att lyckas, då ledaren tjänar som förebild 

inom företaget och som ”reklampelare” utåt. Detta anses också vara viktigt för att attrahera de 

yngre medarbetare ur ”generation Y” (ungefär: födda på 1980-talet) som anses ställa stora 

krav på identifikation med företaget.  

 

Stick to these three tenets and you will have a real advantage over your competitors when you look 

to hire employees from the Gen-Y talent pool.  Show us that your company is a Community, 

where their individuality and ideals will be celebrated.  Maintain your Credibility by always being 

up-front and honest about what the company does.  And help us find out about your CSR program 

allows our hard work and talent to build value that we can be proud of.23 

 
 
2.5 Vad behöver ledare lära sig? 
  
I den nämnda Vinnova-rapporten sägs att ”den lärande organisationen” ställer nya krav på 

ledares intellektuella förmågor, och att utvecklingsprogram för ledare därför bör ske i reella 

arbetssituationer, i gemenskap med andra, och att såväl ledare som anställda därför bör 

utveckla sin emotionella intelligens för att uppnå resultat. Med emotionell intelligens menar 

man ”self-awareness, self-regulation, motivation, empathy och social skill”. Rapportens 

författare anser också att ledare behöver utveckla sitt kritiskt reflekterande tänkande genom 

kritisk självreflektion.24 

     Vissa debattörer anser också att särskilt svenskar med internationella näringslivskontakter 

har ett stort behov av kulturell bildning. "I Paris drar affärsmän lott för att slippa äta lunch 

med svenskar. Ingen vill äta lunch med svenska affärsmän eftersom de bara kan prata pengar, 

möjligen golf. Ingen har läst romaner, ingen har sett nån konst och ingen har nån religion”, 

                                                 
22 www.chef.se/9-punkter-foer-ett-bra-ledarskap/ 
23 Bradley Short, http://www.businessearth.com/care-csr-geny-employees 
24 Döös & Waldenström (2000), ss. 78-79. 
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som en fransk affärsman ska ha sagt. Detta har citerats i bl.a. Sveriges Radio, som i samma 

artikel på sin webbplats även publicerar en utskrift av en intervju med Tillväxtverkets Klas 

Rabe, som arbetar med samverkan mellan näringsliv och kultur:  

 

Jag tror det har nog att göra med [att det] i Sverige inte finns samma humanistiska 

bildningstradition som det finns i många länder på kontinenten i  Europa om man bara ska prata 

närområdet. Om det här ska funka på sikt så är det viktigt att man tänker in [det] redan från början 

[i] grundskola, gymnasium och så vidare. Ju mer vi kan stärka kompetenser [inom] humanioran så 

kommer det att gå bättre för näringslivet om några år.25 

 

Humaniora är ”helt avgörande för näringslivets utveckling och en absolut förutsättning för att 

skapa ett bättre samhälle”, och bör därför prioriteras högre i den svenska skolan, skriver 

finansmannen Robert Weil på Dagens Nyheters debattsida.26 Han menar att humaniora 

främjar den för näringslivet essentiella innovationen och tillväxten, och att det är nödvändigt 

att kunna se samhället utifrån fler perspektiv än det egna. Weil hänvisar också till filosofen 

Martha C. Nussbaum och argumentet att kunskaper i humanistiska ämnen krävs för att fostra 

”de kritiskt tänkande och empatiska medborgare som behövs i ett demokratiskt samhälle”. I 

sin debattartikel lägger Weil också fram ett intressant argument med en vinkel som säkert kan 

appellera till stora delar av näringslivets aktörer: 

 

Hur ska vi veta vilken innovation vi behöver om vi inte har förmågan att sätta oss in i människors 

förutsättningar och samhällets förändringsprocesser? Hur ska vi få insikt om vilka utmaningar vi 

kommer att möta i framtiden, en framtid som kommer att innebära enorma omvälvningar, hög 

komplexitet, konstant mångtydighet och svåra dilemman som just därför behöver perspektiven, 

diskussionerna och reflektionerna?27 

 

Ledarskapsforskaren Sheila M. Puffer anser, liksom Nussbaum, att företagsledare behöver 

större kunskap om andra kulturer, och har valt en egen lösning. I Management Across 

Cultures – Insights from Fiction and Practice, använder hon sig av såväl business articles 

som short stories, som hon menar kompletterar varandra. 

 

The business articles provide practical guidelines and concrete examples in straightforward prose, 

while the stories convey cultural subtleties and shades of meaning in rich literary language. The 

business articles can be used to analyze issues and suggest solutions for problems raised in the 

stories.28 

 

                                                 
25 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5571380 
26 Robert Weil, ”Humaniora nödvändigt för ett kreativt näringsliv”, Dagens Nyheter 2013-09-03. 
27 Ibid. 
28 Sheila M. Puffer, Management Across Cultures (1996), s. xiii. 
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Puffer har gjort urvalet av noveller för att det ska representera en mångfald länder och 

affärssituationer och ge insikter från around the world. Värt att notera är att det i Puffers urval 

finns ett flertal kvinnliga författare representerade, något som är mycket ovanligt i övriga 

böcker om ledarskap och skönlitteratur. Boken består av tre delar, var och en med såväl 

noveller som artiklar. Rubrikerna är: Making Sense of the Cross-Cultural Experience, 

Managing Within Different Cultures och Managing Globally Across Cultures. 

     Philip Kotler, ofta kallad marknadsföringsguru, skriver tillsammans med ekonomen John A 

Caslione i bestsellern Kaos – Leda företag i turbulenta tider (2010) att företagsledare bör 

rusta sig för återkommande chocker till följd av en alltmer globaliserad värld med enorma 

flöden av handel och information. Snabba förändringar är ”den nya normaliteten”, vilket 

kräver ett nytt ledningssystem som författarna kallar ”Chaotics-ledningssystem”. Detta går 

bland annat ut på nya metoder för att upptäcka och hantera vad man kallar turbulens.29 Alla är 

inte övertygade om nyttan i ett sådant system. En av dem som vänder sig mot ett sådant 

synsätt är ledarskapsutbildaren Stefan Söderfjäll, som menar att ledaren inte bör fokusera på 

att förbereda sig för oväntade situationer, utan att det är bättre att att ta fram och öva in 

fungerande rutiner för det dagliga arbetet.30 

 
 

3. Utbildningar och utbildare 
 

Ledarutbildning är som framgått en stor bransch, och utförarna själva anser naturligtvis att det 

finns mycket att vinna på utbildning. Att läsning av skönlitteratur ger specifika effekter som 

påverkar människor positivt är allmänt accepterat i samhället och i utbildningsväsendet, och 

också påvisat i psykologiska studier (se kapitel 4.2). Att det skönlitteraturen erbjuder skulle 

vara särskilt viktigt för dagens ledare på grund av att samhället idag är så föränderligt, anser 

bl.a. den tidigare åberopade Martha C. Nussbaum, som haft en mycket stor påverkan inom 

detta område. Hon kopplar skönlitteraturens betydelse till sina teorier om bl.a. 

världsmedborgaren och narrativ fantasi, som tas upp nedan.  

     Litteraturvetaren och tidigare ledarskapsutbildaren Eva Faye-Wevle anser att den 

viktigaste egenskapen hos en ledare är integritet, och att man genom litteraturen kan vinna 

ökad självinsikt och medvetenhet om moraliska överväganden. ”Utan insikt ingen integritet 

                                                 
29 Philip Kotler & John A. Caslione, Kaos – Leda företag i turbulenta tider (2010), s. 16-17. 
30 Intervju Stefan Söderfjäll, bilaga 4. 
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och utan integritet inget fungerande ledarskap”.31 I Ansvar plikt offer – ledarskap i liv och 

litteratur, ställer hon tillsammans med managementkonsulten Jan Asplind frågan hur man ska 

skapa den önskade moraliska medvetenheten hos ledare och makthavare, och svarar med att 

en väg kan vara att:  

 

inrikta sig mindre på det operativa, alltså hur man ska få folk att göra som man vill, och mera på 

reflektion kring ledarskapets moraliska innebörd. Få ledaren att vända blicken inåt, mot de egna 

grundvärderingarna och hur dessa förhåller sig till ledarskapets villkor.32 

 

Det är en tanke som omfamnas även av flera traditionella ledarskapskonsulter: 

 

Genom att stanna upp och reflektera inåt, själv eller tillsammans med andra, en vän, en mentor 

eller en coach kan du ersätta decennier av oreflekterad rutin. Reflektionen leder till ökad 

självkännedom och högre medvetenhet, två förutsättningar för det stora ledarskapet.33 

 

Utbildarna sätter alltså upp höga mål, och några av dem kopplar som synes uppgiften till 

skönlitteraturen. 

 

3.1 Det unika med skönlitteratur 

Jag ställde samma frågor till Eva Faye-Wevle och litteraturvetaren Mattias Fyhr, som driver 

ett företag som inriktar sig på ledarutbildningar med skönlitteratur: Kan skönlitteraturen 

tillföra ledarutbildning något unikt? I sådant fall – vad? Eva Faye-Wevle svarade: 

 
De sista decennierna har marknaden översvämmats av ledarskapsböcker, och jag har naturligtvis 

tittat i ett antal för att få någon uppfattning. Det här började ju redan på 80-talet. Det är väldigt 

ytligt och ensidigt operativt. Det är inriktat på subjekt, ledarna, som ska få objekt, medarbetarna, 

att göra som de vill. Jag har inriktat mig på vad som händer med subjektets inåtblickande 

prövning. Varför gör jag detta? Vad vill jag? På senaste tiden har vi ju sett många havererade 

ledarskap och moralisk bankrutt, och ledarskap är en moralisk fråga. Ansvar, plikt och offer, som 

jag skriver om i min bok, är moraliska begrepp, långt från ’peka med hela handen’ och Iacocca. 

Förutsättningen för det goda ledarskapet är integritet, som förutsätter självkännedom, och här 

börjar jag komma till svaret på din fråga: i skönlitteraturen hittar vi problematiserande och 

djupsinniga texter, som handlar om eviga frågor. Om vi tillägnar oss och diskuterar dem kan vi få 

självkännedom, som är en förutsättning för integritet, som är en viktig faktor. 

Litteraturen går in på en nivå före det exekutiva. Därtill ger den kulturhistoria, det finns en 

bildningsfaktor i det här. Många av dagens ledare i Sverige är tidigare Handels-studenter, en del 

                                                 
31 Jan Asplind & Eva Faye-Wevle, Ansvar plikt offer – ledarskap i liv och litteratur, (1999) s. 12 
32 Intervju Eva Faye-Wevle, bilaga 1. 
33 http://gaialeadership.se/blogg/ 
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har gått ekonomisk linje på gymnasiet. Den svenska skolan är klen inom humaniora, så bildningen 

ger också viktiga perspektiv på vår historia.34   

 

Mattias Fyhr är inne på samma spår (texten är hans egen i ett mailsvar till mig och är 

oredigerad av mig): 

 

Sedan ca mitten av 80-talet började man prata om ett skifte inom management- och 

ledarskapsideal: en önskad övergång fr detaljstyrning till styrning via mål och visioner kunde 

skönjas . Lite förenklat kan man säga att vi sedan dess sett en utveckling där ledarens roll blivit 

mindre av den detaljstyrande expertens och mer av person som skall inspirera och peka ut mål och 

riktning för organisationen och medarbetarna. Detta ställer högre krav på ledarnas kommunikativa 

och mellanmänskliga förmågor.  

Därför har ’moderna’ organisationer sedan ett tag, och tydligare än innan, eftersträvat ett chef- och 

ledarskap som besitter egenskaper som kommunikativ förmåga, självkännedom, empati etc. Denna 

strävan är spridd och etablerad, närmast gängse. Frågan blir: hur skapar man en utveckling inom 

nämnda ’humanistiska’ områden? 

Det är här jag ser skönlitteraturen som ett unikt och effektivt redskap. Varför läser vi/bör vi läsa 

och diskutera litteratur? Vad gör den med oss? På goda grunder kan vi säga att den de facto 

utvecklar oss inom ett antal för ledare viktiga områden: 

 

EQ&Empati. Att läsa en skönlitteratur är per definition att sätta sig in i mänskligt tänkande och 

handlande. Gör vi inte det är texten och inläsningen stum.  

 

Självkännedom. Att ’träna’ sig i att se och förstås andra människors/skönlitterära karaktärers 

tanke- och handlingssätt är oundvikligen (om än inte alltid medvetet) att få en spegel på sina egna 

beteendemönster. Som läsare relaterar du dig själv till det som pågår i texten och blir mer varse 

hur du agerar och tänker (Jfr tex Gadamers horisonsammansmältning) 

 

Kommunikation. 1. Om jag utvecklar min empatiska, inkännande och avläsande förmåga blir jag 

som ledare också bättre rustad att kunna anpassa min kommunikation efter person och tillfälle. 

Tajming, ordval etc. Jfr Kierkegaards klassiker: ’Om jag vill föra en människa mot ett mål, måste 

jag börja med att finna henne där hon står nu – och börja just där’. Reservation för fri översättning 

fr danskan;).  2. Att läsa är också att träna och utveckla sin vokabulär och formuleringförmåga. 3. 

Att ta del av etablerade klassiska skönlitterära böcker är att bredda sina referensramar och kunna 

med trygghet delta på fler samtalsarenor. 

 

Kreativitet. I anslutning till de 1 & 2 kan skönlitterära ’studier’/diskussioner utveckla vår 

kreativitet. Vi får nya och andra perspektiv och idéer på frågeställningar. Därtill erbjuder 

skönlitteraturen neutrala, men konkreta, exempel som deltagarna på utbildningen kan utgå ifrån. 

Det är en psykologisk fördel att starta på det viset och sen vrida ljuset mot ledarnas konkreta 

                                                 
34 Intervju, Eva Faye-Wevle, bilaga 1. 
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vardag. Att göra tvärtom och initialt på ett seminarium uppmana deltagarna att tex berätta om 

några av deras felsteg när det gäller kommunikation är inte psykologiskt det bästa. Boken och 

skönlitteraturen däremot ger oss en ’mjukare’, mer neutral och mer kreativ lerklump att börja 

knåda på. 

 

Skönlitteraturen erbjuder i mina ögon ett, vad det visat sig, roligt och effektivt sätt att inte bara 

prata om vikten av att ledare skall besitta empati, kommunikation och självkännedom – 

skönlitteraturen är också i stånd att vara en katalysator som skapar en utveckling inom dessa 

viktiga områden. Här finns det, om inte ngt helt unikt, så nog något rätt ovanligt och effektivt.35 

 

Såväl Fyhr som Faye-Wevle menar alltså att det är självkännedom och empati som är de 

viktigaste och mest grundläggande beståndsdelarna i utbildning för ledare, och att detta på 

bästa sätt övas med hjälp av skönlitteratur. 

     Det finns också andra aktörer på den svenska ledarutbildningsmarknaden som använder 

skönlitteratur som hjälpmedel. IPF är ett konsultföretag vid Uppsala universitet med 

inriktning på organisation, ledarskap och HRM (Human Relations Management), som har 

skapat ett eget sätt att arbeta med skönlitteratur för ledare: mytodrama. På deras webbplats 

kan man läsa:  

 

Med inspiration och träning från bl.a. The Globe Theater i London har IPF arbetat fram en ny, 

annorlunda och spännande modell för ledarutveckling – mytodramateknik. Ett av våra mest 

efterfrågade seminarier är Shakespears (sic!) drama Henry V där vi behandlar frågor som: 

 

 Att bli chef över sina kamrater 

 Vikten av en personlig vision 

 Med- och motkrafter vid förändring 

 Vad måste jag själv offra som ledare? 

 Vad kan jag be mina medarbetare offra? 

 Det inspirerande ledarskapet 

 Ny som chef 

 

Samtliga dramer ges oftast som halv-, hel- eller tvådagarsseminarier men vi gör ibland även 

presentationer på 1 timme för att visa på sättet att arbeta.36  

 

Kira von Knorring Nordmark vid IPF berättade i en intervju om mytodrama och de fördelar 

hon menar att metoden har: 

 

                                                 
35 Intervju, Mattias Fyhr, bilaga 2. 
36 http://www.ipf.se/sv/ledarutveckling  
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Dramer och legender kan hjälpa oss att hantera etiska dilemman, menar hon. Exempelvis hur man 

ska se på personligt ansvar, kompromisser, trovärdighet, rättvisa mm. (sic!) Shakespeares drama 

Henrik V ger stoff till den mest populära mytodramakursen och har sina svar på ovanstående 

frågor. […] Att prata utifrån en pjäs blir mindre hotfullt än om man diskuterar verkliga personer på 

jobbet, menar Kira von Knorring Nordmark. Det har också fördelen att vara roligt.37  

 
De tre exemplen på svenska utbildare har alltså mycket vida ramar kring sitt användande av 

skönlitteratur i ledarsammanhang. Mot den bakgrunden bör också perspektiven vidgas. 

 
3.2 Vad kan man uppnå genom ledarutbildning med skönlitteratur? 
 
De huvudsakliga argument som framförs för att använda skönlitteratur inom ledarutbildningar 

är enligt ledarskapsforskaren Claire Cohen att ”fiction provides an immense variety of 

descriptions of organizations and individuals; it addresses problems, both personal and 

corporate, from every angle” och den därför kan ge en känsla för företagets eller 

organisationens mångfald. Skönlitterära texter måste dock tolkas, vilket Cohen anser kan öva 

utvärdering, tolkning och kritik. Hon beskriver hur skönlitteraturen kan ge ”realistic, non-

reductionalist portrayal of organizations, having the additional advantage of being able to 

engage the student’s imagination and emotion and intellect, posing questions which, true to 

life, may be without neat solutions”. Cohen menar att de två huvudargument som 

förespråkarna för skönlitteratur inom ledarutbildningar anför är: 1, möjligheter att förstå 

mångfalden och komplexiteten i ett företag och 2, möjligheten att öva ledarens kritiska 

tänkande samt främja intellektuell och emotionell utveckling. Cohen anser att man genom 

ökad fantasi, kreativitet och kritiskt tänkande kan anta att ledarens/studentens ”management 

skills” förbättras.38  

     Denna artikel av Cohen har legat till grund för min uppdelning av fältet skönlitteratur och 

ledarutbildning i två delar: utbildning med syftet att bistå till personlig utveckling respektive 

kunskap om företagandets villkor och utmaningar. Med andra ord, för personlighetsutveckling 

och som exempel – karaktärer och cases. Detta behandlas närmare i nästa kapitel. 

     Stefan Söderfjäll, ledarutbildare och psykologie doktor, har inte prövat att låta kunderna 

läsa skönlitteratur, men säger att det förekommer att de ser och sedan diskuterar en film, 

exempelvis domstolsdramat 12 edsvurna män. Han tror inte att skönlitteraturen är särskilt 

användbar inom ledarutbildningar.  

                                                 
37 http://www.duochjobbet.se/chef/ledningens-konst/lar-dig-leda-projekt-av-shakespeare/ 
38 Claire Cohen, Using Narrative Fiction Within Management Education, Management Learning June 1998 vol. 
29 no. 2, ss. 167-168. 
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Det är lite naivt, anser jag, att tro att att läsa en bok leder till förändring. Det måste till att man övar 

i en verklighetsnära situation, kanske till och med tillsammans med din enhet. Jag tror att det är 

nyttigt att reflektera och blanda pedagogiska verktyg för att ge lust och inspiration, men då ska det 

vara som komplement. Jag har mycket svårt att tro att detta [ledarutbildning med hjälp av 

skönlitteratur] leder till den typen av resultat. Det skulle vara enkelt att mäta – du tar en grupp 

individer som får jobba på det sättet, en får läsa en vanlig ledarskapsbok och en gör ingenting, och 

så mäter du medarbetarnas prestation efter det.39 

 

Då de flesta är överens om svårigheterna med att mäta resultat av ledarutbildningar, finns det 

de som menar att det inte är särskilt relevant att försöka. Eva Faye-Wevle svarade så här på 

mina frågor om resultat: 

 

Kan man mäta resultaten av den ledarutbildning du har hållit, eller den typen av 

utbildning? 

Nej, det tror jag inte. 

Det kanske räcker att deltagarna varit nöjda? 

Ja, nöjda deltagare, som kanske har fått lite andrum, och fått försjunka i de eviga frågorna. Många 

nuförtiden har så onödigt bråttom. […] När någon säger att ’jag har inte tid’ kan man svara att 

Marcus Aurelius hade ett imperium att sköta. Ja, sade någon, men han hade ju ingen mobiltelefon. 

[…] Men frågorna om ansvar, plikt och offer finns kvar sedan Moses.40 

 

Jag intervjuade en deltagare vid en av Mattias Fyhrs (företaget Origo Consulting) kurser, som 

menade att den var givande:  

 

Det som gav mest var definitivt samtalen kring böckerna. […] det [text specialskriven för 

ändamålet] hade inte fungerat lika bra då det känns som om man nu kunde tolka texterna istället 

för att känna att de var specialskrivna. Dialogen kring böckerna blev då mera spännande. […] Det 

som gav mig mycket är att man utifrån olika aspekter som du vanligen inte tänker på diskuterar 

ledarskap. Fördelen är att du utgår från en annan utgångspunkt vilket ger ytterligare dimensioner.41 

 

 

 

3.3 Vad läser man? 

Den skönlitteratur som rekommenderas för ledare handlar ofta om romaner eller dramer vars 

protagonist är en ledare i en extrem situation, till exempel i krig, till sjöss eller i en strid om 

makten. Jag frågade Stefan Söderfjäll på Ledarskapscentrum om relevansen: 

                                                 
39 Intervju, Stefan Söderfjäll, bilaga 4. 
40 Intervju, Eva Faye-Wevle, bilaga 1. 
41 Intervju, kursdeltagare NN, bilaga 6. 
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Vi talade tidigare om ifall det hade något värde att studera ledarskap i extrema situationer, 

som till exempel i en krigsroman. Kan du berätta om vad du anser om det? 

- Du ska lära dig om de situationer som är relevanta för dig. Jobbar du i strid så är det relevant, 

men om du jobbar i en mer jordnära verksamhet så är det ytterst tveksamt om du har något att 

hämta där.42 

 

Eva Faye-Wevle undervisade i många år om ledarskap med hjälp av skönlitteratur på 

Stockholms universitet, och berättar om hur hon valt litteratur: 

 
Jag antar att du syftar på vilka texter man ska välja? När man satte på de här glasögonen, så 

upptäckte jag att det finns berättelser om makt och maktutövning i nästan all skönlitteratur. Man 

väljer litteratur där makten eller ledarskapet problematiseras. Jag fokuserade länge på antiken, du 

vet, de grekiska dramerna, Oidipus, Agamemnon, makten, konungen … Det är utomordentligt 

informativt. Odysséen naturligtvis. Och Moses som jämförelse till Odysseus. Det gäller att få fram 

utmejslade maktstrategier. Shakespeare var ju nästan besatt av makt, nästan alla hans dramer 

handlar om det. 

 

Har texternas estetiska värde någon betydelse? 
 

Man skulle ju kunna välja vilka som helst, men det vore så torftigt. Om man kan satsa på 

världslitteraturens alptoppar, så ska man göra det, tycker jag. Det gjorde vi. I den tidiga 1900-

talslitteraturen finns också många intressanta romaner som utspelar sig i företagsmiljö. Jag tänker 

på Hjalmar Bergman, Gustaf Hellström, Sigfrid Siwertz. I romaner idag förekommer 

företagsvärlden bara i kiosklitteratur. Hollywood. Det är på Dallas-nivå, och sådant har jag inte tid 

med. Det har sjunkit från att skildra borgerligheten till smörja. Jag tog inte upp så mycket 1900-

talslitteratur på kursen, det var Chefen Fru Ingeborg. Man ska välja alptopparna om man kan.43   

 

Raymond A. Mar ingår i en forskargrupp vid York University i Toronto, som studerar 

skönlitteraturens påverkan på läsare. Resultat från ny forskning visar att olika typer av 

skönlitteratur påverkar människor i olika hög grad. Jag ställde frågan: Which forms of fiction, 

if any, could in your opinion be used to educate leaders? 

 

This is likely to differ depending on the leader. The most important thing is that the text engages 

the individual. There's no reason why important lessons can't be learned from different genres. So, 

if a person enjoys sci-fi, they can still learn empathy and understanding from a well-written piece 

of fiction that focuses on psychological content but takes place in a sci-fi context.44  

 

En som anammar hans synsätt är professorn i företagsekonomi vid Åbo universitet Alf Rehn: 

                                                 
42 Intervju, Stefan Söderfjäll, bilaga 4. 
43 Intervju, Eva Faye-Wevle, bilaga 1. 
44 Intervju, Raymond A. Mar, bilaga 3. 
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”Personligen tror jag att man kan lära sig av allt, och att det är farligt att tro att allt handlar om 

’stor litteratur’.”45 (Som framgår av kapitel 4.2.4 i denna uppsats finns det dock vissa krav 

som måste uppfyllas för att vissa gynnsamma effekter ska uppstå.)  

     En mycket stor andel av den skönlitteratur som används och rekommenderas inom 

ledarutbildning med skönlitteratur är realistiska 1800-talsromaner, och andra kanoniserade 

verk. Utbildaren Mattias Fyhr menar att det finns en bildningsaspekt på urvalet. 

 

Vilken är anledningen till att så många titlar som tas upp är klassiker? 

Svenska chefer och ledare, i en internationell jämförelse, står sämre rustade när det gäller breda 

referensramar. På såväl kontinenten som i tex England och USA har humaniora en annan position 

inom ledarskapsfältet. Det anses inte konstigt, utan tvärtom som något rimligt, att känna till konst, 

litteratur, film etc, samt att vara förmögen att i affärsmöten kunde diskutera och referera till andra 

saker än rent affärsmässiga. Därför är också flertalet av de texter som Origo tar upp klassiker.46 

 
 

4. Den mänskliga faktorn 
 
Jag har genom min undersökning identifierat två huvudlinjer hos de forskare, utbildare och 

författare som engagerat sig i frågan om hur läsning av skönlitteratur kan gagna ledare: 

personlighetsutveckling och business cases. Även om vissa anför argument som kan placeras 

in i båda kategorierna, finns det dock en tydlig skiljelinje. 

     Den tidigare åberopade litteraturvetaren och utbildaren Eva Faye-Wevle står tillsammans 

med ledarskapskonsulten Jan Asplind för ett slags hybrid mellan personlighetsutveckling och 

cases i sin bok Ansvar plikt offer – ledarskap i liv och litteratur. Även om de ofta betonar att 

det är personlighetsutvecklingen som är viktigast, upptas merparten av utrymmet av klart 

case-orienterade texter om hur man kan lära av litterära ledares framgångar och 

misslyckanden. Författarna beskriver sitt tillvägagångssätt så att Faye-Wevle har bidragit med 

de litterära exemplen och analyserna, medan Asplind har bidragit med ”associationer och 

reflektioner och på så sätt förankrat de litterära exemplen i dagens konkreta verklighet”.47 

 
 
4.1 Läsning som personlighetsutveckling 
 

Att läsning av skönlitteratur påverkar människor positivt är något som allmänt accepteras. Att 

det är särskilt viktigt för dagens ledare på grund av att samhället idag är så föränderligt, anser 

                                                 
45 Intervju, Alf Rehn, bilaga 5. 
46 Intervju, Mattias Fyhr, bilaga 2. 
47 Asplind & Faye-Wevle (2008), s. 10. 
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bl.a. Martha C. Nussbaum, vars teorier haft en mycket stor påverkan på yrkesutbildningar 

med skönlitteratur. Nussbaum anser att vi måste rusta oss bättre för att klara villkoren i vår 

nya ”globala” värld – lära oss mer om andra kulturer, och att betrakta alla som 

medmänniskor. Vi måste bli världsmedborgare. ”We must educate people who can operate as 

world citizens with sensitivity and understanding”.48 Det är värdefullt att bekanta sig med 

kulturell variation, skriver hon, och menar att detta kan uppnås genom ”myths and stories that 

invite identification with people whose form of life is different from one´s own”.49 

     Nussbaum menar att alla, men särskilt de som i sin yrkesutövning avgör svåra frågor som 

är viktiga för människor har stor nytta av kurser i etik. Om man accepterar att ledare tillhör 

den gruppen och att skönlitteratur kan vara ett bra redskap för att öva moraliska 

ställningstaganden, då är skönlitteratur alltså något nyttigt för ledare.50  

     Ett nyckelbegrepp hos Nussbaum är narrativ fantasi, som kan jämföras med vad 

psykologerna kallar theory of mind; förenklat handlar det om förmågan att föreställa sig 

andras situation och känslor. 

 

Narrative imagination is an essential preparation for moral interaction. […] This is so because of 

the way in which literary imagining both inspires intense concern with the fate of characters and 

defines those characters as containing a rich inner life, not all of which is open to view; in the 

process, the reader learns to have respect for the hidden contents of that inner world, seeing its 

importance in defining a creature as fully human.51 

 

     Nussbaum anser att vi måste lära oss att förstå och inlemma medvetna etiska överväganden 

i våra liv med hjälp av intellektuella såväl som känslomässiga aktiviteter, och att 

skönlitteratur hjälper oss i det arbetet genom att vara motiverande och kommunikativ. Form 

och innehåll är viktiga för att förmedla budskapet. Hon citerar Henry James, som menade att 

bara ett avancerat litterärt språk (this dense, this concrete, this subtle) kan förmedla 

författarens ”sanningar”.  Nussbaum menar att livet inte presenteras, utan representeras i den 

litterära texten, och att stil är ett statement som berättar om vad som är viktigt och inte.52 Hon 

hänvisar åter till James, som beskrev ett av sina verk som en intelligent rapport om mänskliga 

erfarenheter. Nussbaum menar att sådana erfarenheter bäst förmedlas i romanens form, inte 

bara genom dess möjlighet att utforska ett livs längd och bredd, utan också genom närvaron 

av en ”character who will count as a high case of the human response to value, that creates the 
                                                 
48 Martha C. Nussbaum, Cultivating Humanity (1997), ss.52-53. 
49 Ibid., s. 62. 
50 Ibid., ss. 24-25. 
51 Nussbaum (1997), s. 90. 
52 Martha C. Nussbaum, Love´s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature (1990), ss. 3-7. 
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telling argument”. Sådana ”high characters” tjänar enligt James (och Nussbaum) som ”agents 

and interpreters of their own lives, whose readings of life we will count as high exemplars of 

our own”.53  

 

Narratives, especially novels […] speak to the reader as a human being, not simply as a member of 

some local culture; and works of literature frequently cross cultural boundaries far more easily 

than works of religion and philosophy. And as they speak to the humanness of their readers, they 

immerse them in the characteristic movements of human time and the adventures of human 

finitude – in a form of life in which it is natural to love particular people and to have concern for 

the concrete events that happen to them. They cultivate the forms of vision and concern that 

inhabit the human form of life generally, and would be unavailable to beasts, uninteresting to 

gods.54  

 

     Nussbaum menar att ”people care for the books they read; and they are changed by what 

they care for – both during the time of reading and in countless ways more difficult to 

discern”.55 Därför bör den reflekterande människan som söker svaret på hur man ska leva ett 

gott liv ställa sig frågan om vilket sällskap man har i den litteratur man läser. Hon hänvisar till 

Wayne Booths centrala metafor, att ett litterärt verk kan liknas vid en vän, och till Aristoteles 

idé om att vänskap kan ha tre olika grunder: nöje, nytta och god karaktär (pleasure, 

usefulness, good character). Booth anser att alla dessa element i olika kombinationer påverkar 

våra läsval, och i likhet med Aristoteles anser han att man bör söka en vänskap baserad på 

character and aspiration. Förhållanden (i litteraturen) som erbjuder bara viss användbar 

information, eller förströelse, är mindre värdefulla än de som berikar våra liv mer 

substantiellt. Man ska söka gott, men akta sig för dåligt sällskap: ”especially bad will be 

experiences in which we are in the company of an implied author with a bad character, 

forming desires and projects that are sadistic, brutal, unjust, or merely wanton and sloppy”.56  

     De realistiska romanerna är enligt Nussbaum de bästa medlen för att framkalla narrativ 

fantasi och öva empati och etiskt tänkande:  

The tragic form asks its spectators to cross cultural and national boundaries. On the other hand, in 

its universality and abstractness it omits much of the fabric of daily civic life, with its concrete 

distinctions of rank and power and wealth and the associated ways of thinking and speaking. For 

such reasons,later democratic thinkers interested in literature as a vehicle of citizenship came to 

take a particular interest in the novel – a genre whose rise coincided with, and supported the rise of 

modern democracy. In reading a realist novel with active participation, readers do all that tragic 

                                                 
53 Nussbaum (1990), ss. 139-140. 
54 Ibid., s. 391. 
55 Ibid., s. 231. 
56 Ibid., s. 234. 
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spectators do – and something more. They embrace the ordinary. They care not only about kings 

and children of kings, but about David Copperfield, painfully working in a factory, or walking the 

twenty-six miles from London to Canterbury without food.57 

 

Nussbaum menar att litterära verk inte är fria från fördomar, och att vi därför måste söka en 

bredd i vårt läsande. Virginia Woolf kanske osynliggör arbetarklassen, medan Dickens kan 

sakna ett kvinnligt perspektiv.58 Det är dock romanen som ändå kan ge mest till den som vill 

utveckla sitt etiska tänkande: ”If we wish to develop a human ethical philosophy along 

Aristotelian lines, I suggest that we do well to study the narrative and the emotional structure 

of novels, viewing them as forms of Aristotelian ethical thinking”.59 

     Professorn i litteraturvetenskap Magnus Persson ställer grundfrågan: varför skall man 

egentligen läsa skönlitteratur? Han menar att det finns lika många svar som det finns läsare 

och att skönlitteraturen kan tillfredsställa många behov. Den kan ”roa och oroa. Den kan 

trösta och utmana. Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss se på verkligheten 

med nya ögon eller erbjuda verklighetsflykt”.60 Men, menar han, ”litteraturläsning producerar 

inte automatiskt goda effekter. Du blir inte nödvändigtvis en godare människa av att läsa 

romaner”.61 Persson menar att skönlitteraturens ”överordnade roll i en humanistisk bildning” 

inte får utesluta andra texttyper, utan att man bör söka ”flerstämmighet”. Han skriver att 

”produkten (texten) dikterar inte receptionen och receptionen legitimerar inte produkten 

(texten)” och att resultaten av litteraturundervisning är svåra att förutse. Han menar dock att 

”litteraturundervisning kan utveckla både det kritiska tänkandet och empatin; förmågor som 

är ovärderliga för medborgaren i en demokrati och som också kan tas i bruk för att berika det 

offentliga samtalet om angelägna frågor”.62 

4.1.1 Vad litteraturen gör 

 
Litteratur- och språkvetaren Joshua Landy vid Stanford University ifrågasätter en tanke som 

han menar är mycket spridd: att skönlitteraturen berättar ”sanningar” och kan ge läsaren 

direkta lärdomar. Han menar att man istället för att fråga vad litteraturen säger ska fråga vad 

den gör.63 Landy delar in teorierna om skönlitteraturens effekter i tre huvudgrenar: the 

exemplary, the affective och the cognitive, där förespråkare för den förstnämnda grenen menar 

                                                 
57 Nussbaum (1990), ss. 94-95. 
58 Nussbaum (1997) s. 101. 
59 Nussbaum (1990) s. 390. 
60 Magnus Persson, Den goda boken (2007) s. 6. 
61 Ibid., s. 259. 
62 Ibid., ss. 262-263. 
63 Joshua Landy, How to Do Things with Fictions (2012) s. 9. 
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att litteraturen visar förebilder och deras motsatser, vilket kan lära ut ett önskvärt beteende. 

Den andra och affektivt inriktade grenen har tre underkategorier, där Landy placerar in 

Nussbaum, Wayne Booth, Richard Rorty och Lynn Hunt i en första underkategori. Där menar 

man att skönlitteraturen stärker vår förmåga till empati och därigenom sannolikheten att vi 

ska utföra goda handlingar. En andra underkategori inspireras av Kant och Schopenhauer: 

skönlitteraturen hjälper oss att inta en desire-free attityd till världen, genom att presentera 

föremål vi inte kan äga. Den tredje underkategorin fokuserar på litteraturens förmåga att 

väcka starka känslor hos läsaren, något som av förespråkarna anses ge ett rikare inre liv. Den 

tredje huvudgrenen, the cognitive, samlar dem som anser att litteraturen ger oss tillgång till 

kunskap. Även den huvudgrenen förgrenar sig, enligt Landy, till grupper som förenas av att 

man tror sig hitta kunskap om olika saker – respektive världen i stort, a cultural moment, 

författaren eller läsaren. Landy delar in the cognitive i undergrenar med förespråkare som bl.a. 

Currie, Bakhtin, Barthes, Heidegger, Sartre och Proust. Det finns poänger med de flesta av 

dessa teorier, menar Landy, men anser ändå att vi bör tala om vad texter gör, inte vad de 

säger.64  

     Landy menar för sin del att vi kan lära oss något av litterära verk, men bara om de är 

genomtänkta filosofiska konstruktioner (till vilka han inte anser att Nussbaums ofta använda 

exempel The Golden Bowl hör) eller om det de lär ut kan backas upp av en auktoritet.65 Dessa 

användbara verk, menar han, är formative fiction. Evangelisten Markus, Platon, Flaubert, 

Mallarmé, Proust, Beckett och Brecht är exempel på författare vars verk Landy menar har ett 

högt värde. Genom ett top value eller något som är hypergood, textens bärande intention, och 

medvetet skapad av författaren, kan verken ge läsaren värdefulla kunskaper eller insikter.66 

Landy menar att Jesus talade i liknelser inte som sedelärande historier, utan för att exkludera 

dem som inte hade förmågan till abstrakt tänkande eller ville göra sig besväret att förstå detta, 

och för att ge de redan invigda en förmån. Ett annat exempel han ger är Mallarmés försök att 

återförtrolla världen genom ”proto-modernistisk reflexivitet”. Fler exempel är Becketts 

Molloy, Malone Dies och The Unnamable, med vilkas hjälp den insatte läsaren enligt Landy 

kan nå varaktig inre frid.  

                                                 
64 Landy (2012), s. 9.  
65 Ibid., s. 35. 
66 Ibid., s. 18. 
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     Psykologiforskaren Rebecca Wells-Jopling skriver på webbplatsen On Fiction om Landys 

teori.67 Genom upprepade läsningar, med vissa förkunskaper, ska läsaren kunna gå djupare in 

i texten – en läsning som kräver vissa förkunskaper. Hon citerar Landy:  

 

We must already be a little bit good at doing the thing in question: a little bit good at following 

trains of logic, a little bit good at handling figurative discourse, a little bit good at standing back 

from our attitudes, a little bit good at juxtaposing claim with counterclaim.68  
 

Wells-Jopling menar att en sådan läsning endast kan göras av en liten grupp, och att repetition 

utan riktade förbättringar är verkningslös: 

 

Any coach will tell you that repetitions in the absence of targeted error correction are a waste of 

time. And error correction is not discussed here. […] Of course, one could argue that rereading is 

an error-correction mechanism, but that is perhaps only likely to be true for readers whose job it is 

to spend hours rereading texts [...] Thus, it seems that the narrow range of texts that offer 

“formative fictions” is to be read by a correspondingly narrow range of readers.69 

 

Som framgått tidigare kritiserar Landy Nussbaums teori att viss skönlitteratur har potential att 

stärka moralen hos alla läsare: ” ’morally improving’ is merely a compliment we pay to works 

whose values agree with ours”.70 Han menar att Nussbaum har rätt i att vi måste vara 

uppmärksamma på nyanserna i vårt eget moraliska beteende, och att en viss typ av text säkert 

kan fungera som ”moralisk hinderbana” för att öva detta, men invänder mot Nussbaums åsikt 

att alla påverkas av sådan läsning. Landy menar att man måste vara predisponerad för en 

sådan förbättring och även läsa texten i det syftet för att uppnå den. Den som verkligen söker, 

kan enligt Landy ”find a moral in just about anything”.71 

     Landy motsägs emellertid av resultat av psykologiska studier utförda av bl.a. forskarna 

Keith Oatley och Raymond A. Mar, som visar på att skönlitteratur väcker känslor som inte 

andra texter gör, och att detta stärker vad man kan kalla den sociala förmågan, eller theory of 

mind. Oatley skriver att en slutsats man bör dra är:  

If fiction can produce fluctuations in one´s own traits, through simulation (Oatley, 1999), 

identification, or self-implication (Kuiken et.al., 2004), it seems reasonable to assume that this 

                                                 
67 onfiction.ca/2013/06/recently-onfiction-published-very.html. (OnFiction, ”a magazine with the aim of 
developing the psychology of fiction”. Redaktörer är bl.a. Keith Oatley & Raymond A. Mar.) 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
70 Landy (2012) s. 29. 
71 Ibid., ss. 39-40. 



 29

process can casually lead to a gradual change of oneself toward a better understanding of others as 

well.72  

 
4.1.2 Analogitänkande – förhållandet mellan litteratur och verklighet 

Anders Pettersson, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, har i sin 

forskning studerat frågan om hur läsare kopplar samman det de läser i skönlitteraturen med 

sin egen upplevda verklighet. Han har isolerat den mekanism han kallar analogitänkande 

(eng. literary application) som central i sammanhanget.  

 

Analogitänkande består, enkelt uttryckt, i att läsaren fäster sig vid något i den litterära texten, låt 

oss kalla det x, och sätter det i samband med något i verkligheten, låt oss kalla det y, och 

reflekterar över förhållandet mellan x och y. Reflexionerna kommer att ställa något i verkligheten i 

ett nytt ljus.73  

 

Petterson säger att identifikation ofta betraktas som ett nyckelfenomen när det gäller 

känsloupplevelser vid läsning och förklarar hur den fungerar inom ramen för 

analogitänkandet: x representerar den fiktiva gestalten i texten och y representerar läsaren. 

     Analogitänkandet kan ge nya insikter och förhållningssätt till ”verkliga fenomen”. 

Pettersson säger att läsaren sätter det lästa i förbindelse med sin verklighet och bearbetar 

dessa ”förknippningar” kognitivt och känslomässigt, något som kan påvisas genom insamlade 

uttalanden från läsare. Egentligen är det självklart, anser Pettersson, och citerar Gadamer som 

menar att för att alls förstå det lästa måste vi hela tiden sätta innehållet i samband med 

verkligheten, så som vi uppfattar den.74 Läsaren ställer sig också frågan: skulle det lästa kunna 

existera eller inträffa i verkligheten?, och försöker också spåra ”attityderna som berättaren 

intar”.  

 

Traditionellt har man oftast velat förklara detta så, att litterära texter implicit uttrycker påståenden 

om verkligheten, eller att litterära texter kan utgöra modeller av verkligheten eller dylikt. Men man 

har inte kunnat koppla bestämda litterära texter till helt bestämda påståenden om verkligheten, 

eller bara till påståenden som är helt triviala. Här är analogitänkandet, skulle jag vilja hävda, en 

betydelsefull saknad pusselbit.75 

 

                                                 
72 Keith Oatley et al., On Being Moved by Art: How Reading Fiction Transforms the Self,  Creativity Research 
Journal, Volume 21, Issue 1, 2009, s. 28. 
73 Anders Pettersson i Skans Kersti Nilsson & Torsten Pettersson (red) Litteratur som livskunskap – 
tvärvetenskapliga perspektiv på personlighetsutvecklande läsning (2009) s. 27. 
74 Anders Pettersson, The concept of literary application: Readers' analogies from text to life (2012), s.3. 
75 A. Pettersson i Nilsson & Pettersson (2009) s. 28. 
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Pettersson beskriver också hur analogitänkandet är viktigt att ta hänsyn till för att förstå 

läsarens emotionella engagemang: 

 

det som brukar beskrivas i termer av mekanismer som empati, identifikation, transport eller 

simulering. Analogitänkande innebär att möjliga verkligheter, eller möjliga attityder till 

verkligheten, öppnar sig för läsaren, och det har inte bara kognitiva effekter utan också affektiva.76 

 

Petterson menar att analogitänkandet är en av flera mekanismer som är i verksamhet vid 

läsning av en litterär text. Han visar på hur applikation kan fungera på olika sätt, nämligen 

inom följande: 

The delightful-object view. Synsättet är att ”Literature aims to give pleasure or delight”.  

Pettersson citerar Horatius: ” ’The poet´s aim is either to profit or to please, or to blend in one 

the delightful and the useful’. […] If an attentive and suitably equipped reader reads a 

valuable text, he or she will become aware of its positive properties and be delighted”.77 2, 

The stimulus wiev innebär att ”readers percieve or construre elements or patterns in a text, 

and these elements or patterns function as stimuli to which readers respond more or less 

automatically”.78 The representation view ser på en text som ”a representation of the real 

world: a statement or a complex of statements saying how things are, or a picture in words 

portraying the real world or something in the real world”.79 The virtual reality view ”regards 

readers as, metaphorically speaking, transported into the text, where they interact, in some 

sense, with the persons or objects that make up the literary world”.80 The invitation-to-

reflection view ”concieves of readers as mentally placed outside the literary world”.81 

”Readers are more like bystanders, located outside the literary world, but reflecting on it´s 

contents and on its maker´s attitudes”.82 

     Pettersson hänvisar till flera receptionsstudier, bland annat en som tydligt visar på hur 

varje läsare fokuserar på de teman i texten som tycks vara av stor betydelse för dem i deras 

aktuella livssituation.83 Detta är en tankemodell (line of thinking) som Pettersson menar har 

funnits länge och demonstrerats i bl.a. Norman Hollands 5 Readers Reading från 1975. 

Anders Pettersson refererar till Holyoak och Thagard, som menar att analogitänkande 

                                                 
76 A. Pettersson i Nilsson & Pettersson (2009),s. 29. 
77 A. Pettersson (2012), s. 12. 
78 Ibid., s. 14. 
79 Ibid., s. 16. 
80 Ibid., s. 17. 
81 Ibid., s. 19. 
82 Ibid., s. 18. 
83 Corinna Pette, The Psychology of Novel Reading: Reading Strategies for the Subjective Appropriation of a 
Literary Text. 
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involverar ”setting a source analog, mapping the source to the target, evaluating the 

analogical inferences to assess whether they need to be adapted (or rejected altogether), and 

learning something more general using the source and target as examples”.84 Detta, skriver 

Pettersson, är samma struktur som han själv benämner application, och att det är en sorts 

analogiskt tänkande.  

     Att använda och utvärdera analogier är helt grundläggande för den mänskliga tänkandet, 

menar Pettersson. För att lära av erfarenheter måste man hitta likheterna mellan situationerna 

och använda den tidigare situationen för att analysera den senare. Detta är en metod vi 

använder när vi stöter på ”verkliga” människor och situationer, men även när vi läser 

skönlitteratur, och detta analogitänkande är anledningen till skönlitteraturens själva existens, 

menar Anders Pettersson.  

 

Every piece of human utterance can be percieved and evaluated both as itself and as an example of 

something more general: of a more general state of affairs, or of a kind of attitude that may or may 

not be worth emulating. […] Analogical thinking is at the root of the art of literature, at the root of 

’symbolic’ quality ascribed to it by most thinkers about literature.85  

 

Anders Pettersson kritiserar Keith Oatleys metafor om att litteraturläsning startar en sorts 

simulation av verkligheten i våra hjärnor, ungefär som på en dator. Pettersson menar att man, 

helt olikt ett datorprogram, som läsare själv bygger upp sina tankemodeller – som inte alls är 

programmerade. Ett datorprogram, menar Pettersson, har också ett specifikt syfte, vilket 

läsarens tankemodeller inte har. Inte heller skapar läsarens föreställningsförmåga modeller av 

den verkliga världen, utan av textens värld, den fiktiva världen, som inte heller den är en 

modell av den verkliga världen. Pettersson citerar Oatleys frågor, som denne menar att läsaren 

av narrative literature som t.ex. Anna Karenina ställer sig: Är det här något som vanligtvis 

händer? Är Annas känslor mina? Pettersson menar att läsaren för att besvara Oatleys frågor 

måste göra jämförelser mellan sin värld och textens och att det därför handlar om en form av 

application. ”Oatley-style simulation needs application for its implicitly presupposed 

cognitive effects to ensue”.86 

 
 
 
 
 

                                                 
84 Holyoak & Thagard i A. Pettersson (2012) s. 230. 
85 A. Pettersson, (2012) s. 230-231. 
86 Ibid., s. 106-107. 
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4.1.3 Fiktionalitet och identifikation 

 
Litteraturprofessorn i Uppsala Torsten Pettersson har studerat fiktionaliteten, och hur 

skönlitteratur kan hjälpa oss att kommunicera, övervinna psykiska och sociala hämningar, och 

upptäcka och sätta ord på nya upplevelser ”i oss själva”. Han beskriver hur det kan komma 

sig att läsaren identifierar sig med uppdiktade karaktärer långt ifrån läsarens egen personlighet 

eller verklighet. Han menar att det handlar om att författaren presenterar sina ”framfabulerade 

fiktioner” som representativa för en grupp av människor och en typ av situationer i 

verkligheten. Han tar exemplet Raskolnikov i Brott och straff och visar på hur karaktären kan 

representera 

 

västerländskt influerade intellektuella vars sekulära rationalism Dostojevskij fördömer (en 

historisk läsning); människor som i personliga krislägen slits mellan olika känslor (en psykologisk 

läsning); människor som har begått en ond handling som deras djupt liggande rättskänsla uppreser 

sig mot (en moralfilosofisk läsning); eller den syndfulla mänskligheten som dock har en möjlighet 

till frälsning (en religiös läsning).87 

 

     Raskolnikov finns inte i verkligheten, men de typer av människor och situationer han 

representerar är verkliga. Pettersson skriver att fiktionen har två fördelar framför berättelser 

om människor i vår verklighet: gestaltningen begränsas inte av brister i minne eller källor, och 

den begränsas inte av att karaktärens plats så att säga redan är upptagen. Man kan inte bli eller 

låtsas bli någon som lever eller har levat. Film och teater begränsar möjligheterna till 

identifikation genom att de är visuella och gör att man tvingas se dem utifrån. Petterson anser 

att de precis som litteratur förvisso ”ger utmärkt övning i förståelsen av andra människors inre 

liv”, men att den inte som litteraturen kan erbjuda ”det inifrånperspektiv som karakteriserar 

vårt förhållande till vår egen personlighet och livsupplevelse”. Pettersson sammanfattar:  

 

skönlitteraturen erbjuder stora, ja unika, möjligheter att komma i kontakt med många olika 

livssituationer som en påtaglig upplevelse. Samtidigt måste man understryka att identifikationen 

balanseras av en trygghetsskapande estetisk distans, konstens karaktär av fiktionslek. Den hjälper 

oss att inte helt och hållet sugas in i Raskolnikovs situation, vilket vore nedbrytande.88  

 

     För att kunna använda skönlitteraturen som ett hjälpmedel för personlig utveckling, och 

undvika hinder som t.ex. kulturell prestige som tänkbar hämmande faktor i en gruppsituation, 

menar Torsten Pettersson att det är viktigt att framhäva vad han kallar den 

                                                 
87 T. Pettersson i Nilsson & Pettersson, s. 22-23. 
88 Ibid., s. 24. 
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personlighetsformande läsningens egenart – som skiljer sig från den läsning man gör när man 

enbart diskuterar texten i sig:  

 

I en traditionell litteraturgrupp är en bra textkommentar den som avtäcker intressanta skikt i texten 

– i en personlighetsformande grupp den som avtäcker intressanta skikt i läsarens livsupplevelse. I 

en litteraturgrupp är en kommentar irrelevant om den saknar klar grund i texten – i en 

personlighetsformande grupp är ingen uppriktigt framförd kommentar irrelevant. Den må ligga 

långt från texten men är då kanske alldeles särskilt intressant som ett uttryck för läsarens 

livsupplevelse.89  

 
 

4.2 Läsningens psykologi 

 

4.2.1 Varför ska man läsa skönlitteratur? 
 
Keith Oatley är professor emeritus i psykologi och även skönlitterär författare, och har forskat 

och skrivit mycket om skönlitteraturens roll i psykologisk utveckling hos individer. 

Tillsammans med sitt forskarteam vid York University i Toronto har han genomfört ett flertal 

studier med intressanta resultat, som ger ledtrådar till hur litteraturen påverkar läsaren. Oatley 

anser att skönlitteraturen borde ha en större plats i modern psykologi, vid sidan av empirisk 

kunskap som ”den nu rådande enda sanningen”, vilken han anser vara nödvändig men 

otillräcklig:  

 

If psychology is to be fully psychology, there must be consideration of two other kinds of truth as 

well: truth as coherence within complex structures and truth as personal relevance. Emprirical 

psychology obeys criteria of the first type of truth. Fiction fails this criterion but can meet the other 

two. One could say, then, that fiction can be twice as true as fact.90 

 

Oatley menar att romaner, men även andra typer av fiction som dramer och filmer, fungerar 

som en simulation, där läsaren kan pröva idéer och övertygelser och öva känslor och tankar. 

”They offer a laboratory space that, relative to real life, is safe and can make the relations of 

emotions to goals and action easier to understand”.91 Man kan öva sin förmåga att förstå sig 

själv och andra: theory of mind.92 

                                                 
89 T. Pettersson i Nilsson & Pettersson, s. 24-25. 
90 Keith Oatley, Why Fiction May Be Twice as True as Fact: Fiction as Cognitive and Emotional Stimulation 
(1999), s.102-103. 
91 Ibid., s. 111. 
92 Theory of mind är ett begrepp som ofta återkommer inom litteraturpsykologin, motsvarande perspective-
taking eller mentalizing, och innebär förmågan att stätta sig in i en annan människas situation och föreställa sig 
hur hon känner och tänker. (fortsätter på sid. 34)  
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     Skönlitteratur kan vara involverande, tjäna som en personlig sanning och ge upphov till 

nya insikter, samtidigt som den har flera andra funktioner, menar Oatley: som upphov till 

sociala kontakter, exempelvis när föräldrar läser för barn, men även i någon mån vid enskild 

läsning, då läsaren ingår i en gemenskap med andra läsare av samma verk. Känslor och tankar 

som väcks vid läsning gör att läsaren reflekterar över dem och kan ge bättre självkännedom. 

Litteratur i form av myter och kulturella teman bidrar också till att forma samhällens och 

individers identiteter. Oatleys sista exempel på vad litteraturen kan åstadkomma är en typ av 

narrativ terapi, i form av psykoanalys, men också i form av litterära berättelser i t.ex. romaner 

och dramer, om svåra händelser som individen genom litteraturen får hjälp att bearbeta.93 

  
4.2.2 Vad händer när vi läser? 
 
Keith Oatley använder ofta begreppet simulation för att förklara vad som händer när vi läser: 

vi reagerar inte enbart genom att svara på texten, eller att motta den eller uppskatta den, vi är 

medskapare: 

 

We create our own version of the piece of fiction, our own dream, our own enactment. We run a 

simulation in our minds. As partners with the writer, we create a version based on our own 

experience of how the world appears on the surface and how we might understand its deeper 

properties.94 

 

 Detta motsvarar ganska väl Anders Petterssons teori om application. Pettersson vänder sig 

som visat ovan dock emot Oatleys användning av simulation som metafor, och Oatley själv 

medger att den kan verka främmande, men anser att den låter oss se en kontinuitet i 

idéutvecklingen från Aristoteles mimesisbegrepp över Shakespeares idé om drömmen fram 

till modern psykologi och hjärnforskning.95  

 
4.2.3 Uppmätta resultat av läsning 
 
Att läsa en skönlitterär text som berör en kan få en att känna sig förändrad – och det kan 

faktiskt mätas också. En forskargrupp där Oatley ingick lät en experimentgrupp läsa Tjechovs 

Damen med hunden, medan en kontrollgrupp läste en text med samma innehåll, men som var 

refererande (documentary) till formen. Experimentgruppen upplevde signifikant större 

                                                                                                                                                         
(fortsättning från sid. 33) Små barn, under ca fyra år, och personer med autism har svårt att bemästra detta. 
Theory of mind och narrativ förmåga har visat sig ha ett nära samband. (Oatley 2011 s. 40-43.) 
93 Oatley (1999), s. 109-110. 
94 Oatley, Such Stuff as Dreams (2011), s. 18. 
95 Ibid., s. 17. 
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skillnader i hur de upplevde sin personlighet (self-reported personality traits) efter läsningen 

än vad kontrollgruppen gjorde, trots att grupperna i lika hög grad fann texterna intressanta. 

Oatley menar att två frågor man måste ställa sig är om personlighet kan förändras, och hur 

konst i sådant fall kan underlätta en dylik mognadsprocess.96 Oatley menar att studien visar 

att det finns en potential till förändring, men att ytterligare studier krävs.97   

     Raymond A. Mar testade i ett annat försök hur textens form påverkar läsaren, genom att 

låta försökspersoner läsa antingen en skönlitterär text eller en icke skönlitterär text. De som 

läst den skönlitterära texten fick bättre resultat på ett test som mätte social reasoning än de 

andra. Deras resultat i ett test av analytical reasoning skiljde sig inte från varandra.98 Det 

finns dock resultat från andra aktiviteter som visar på ökad analytisk förmåga hos läsare av 

skönlitteratur: Literature for All of Us i Chicago, ett program med läsecirklar för 

ensamstående mödrar i tonåren, har visat på att läsning av skönlitteratur och samtal om det 

lästa har lett till betydande förbättringar av de unga mödrarnas förmåga till kritiskt tänkande 

och problemlösning.99 

     En förklaring till varför vi lever oss in i skönlitteraturen så starkt, kan finnas i hjärnans 

reaktion på det vi läser – den aktiverar samma centra vid läsning om en händelse som den 

skulle ha gjort om vi själva upplevt händelsen. Ett försök där läsares hjärnor röntgades med 

funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) under läsning visade att när en protagonist i den 

lästa texten t.ex. drog ut en sladd, aktiverades den del av läsarens hjärna som hanterar att 

gripa tag i föremål. Raymond A. Mar har också i försök kunnat visa på att de regioner som 

hanterar förståelse av berättelser överlappar dem som används vid förståelse för andra 

människor.100  

     Det finns indikationer på att kvinnor och män inte påverkas på samma sätt när de läser 

skönlitteratur. Oatley och en kollega lät i ett experiment (1998) studenter av båda könen läsa 

två noveller, en med en manlig och en med en kvinnlig protagonist. De kvinnliga studenterna 

påverkades i högre grad känslomässigt, vilket anses korrespondera med graden av personligt 

engagemang i det lästa. Forskarnas teori är att kvinnliga läsare kan identifiera sig med 

karaktärer av båda könen, medan män har svårare att identifiera sig med kvinnliga karaktärer. 

Man har i en annan studie kunnat visa på att läsning av skönlitteratur väcker känslor hos 

                                                 
96 Djikic, Maja, Oatley, Keith, Zoeterman, Sara & Peterson, Jordan B. On Being Moved by Art: How Reading 
Fiction Transforms the Self, Creativity Research Journal, 21:1, 24-29 (2009), s. 24-25. 
97 Ibid., s. 28. 
98 Oatley (2011), s. 160. 
99 Ibid., s. 186. 
100 Ibid., ss. 20-21.  
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läsaren, dock skiljer de sig åt på individnivå. Detta, menar Oatley, visar på att de känslor som 

väcks hos läsaren är läsarens egna, och kan förklara att tolkningar av samma verk kan vara 

helt olika. Oatley menar att det finns åtminstone tre psykologiska processer som har visat sig 

vara relevanta för att beskriva läsarens specifika upplevelser: identifikation, där läsaren 

identifierar sig med protagonisten och dennas mål och planer; sympati, där författaren 

medvetet väcker känslor hos läsaren; autobiografiskt minne, där läsningen väcker minnen av 

egna upplevelser.101  

     En term som ofta används för att beteckna läsarens grad av engagemang i ett skönlitterärt 

verk är transportation. Oatley hänvisar till en studie av Green och Brosk som visar på att 

graden av transportation korrelerade med den grad i vilken försökspersoners attityder 

förändrades och närmade sig dem som uttrycktes i den lästa texten. Vissa människor tycks 

också vara mer disponerade än andra för transportation.102 Oatley refererar också till studier 

som visar att läsare har lättare att ta till sig information och även ändra attityder till t.ex. en 

minoritetsgrupp om de läser en litterär text, jämfört med om de läser en strikt informativ 

text.103 Oatley poängterar dock att skönlitteraturen inte kan styra andras tankar eller 

värderingar, bara få dem att tänka: ”In fiction that is art, one is not programmed by the writer. 

One starts to explore and feel, perhaps, new things. One may start to think in new ways”.104  

 
4.2.4 Vad ska man läsa? 
 
Som visades i den tidigare refererade Damen med hunden-studien, spelar formen en stor roll 

för hur engagerad läsaren blir, och engagemanget, eller inlevelsen, ger i sin tur en grund för 

upplevd förändring av den egna personligheten. Med detta inte sagt att det är endast formen 

som är av intresse. Oatley har identifierat fyra teman som han menar är särskilt viktiga för att 

stärka theory of mind, och valt litterära verk som fokuserar på temat, och som han (och 

kolleger) rekommenderar: att förstå andra människor (Stolthet och fördom, På spaning efter 

den tid som flytt), att förstå förhållanden (Kärlek i kolerans tid, Damen med hunden), 

gruppdynamik (Nittonhundraåttiofyra, Mrs Dalloway), identitetsproblem i en social värld 

(Brott och straff, Skugglinjen, Onåd, Nederland).105  

                                                 
101 Oatley (1999), ss. 113-114. 
102 Oatley (2011), s. 172. 
103 Detta är förmodligen också den kunskap som ligger till grund för dagens stora intresse för corporate 
storytelling – berättelser om företag, som ska stärka banden till kunderna. Min anmärkning. 
104 Oatley (2011), s. 175. 
105 https://sites.google.com/site/onfiction/significantfiction 
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     Oatley menar att det finns litterära verk som är mer värda att läsa än andra, och berättar att 

han i den frågan influerats av F.R. Leavis, vid vars föreläsningar vid Downing College i 

Cambridge han ibland närvarade. Leavis ansåg att de stora engelska romanförfattarna var Jane 

Austen, George Eliot, Henry James och Joseph Conrad. Oatley citerar Leavis´ The great 

tradition:  

 

As a matter of fact, when we examine the formal perfection of [Jane Austen´s] Emma, we find that 

it can be appreciated only in terms of the moral preoccuations that characterize the novelist´s 

peculiar interest in life […] the same is true of the other great English novelists […] they are all 

distinguished by a vital capacity for experience, a kind of reverent openness before life, and a 

marked moral intensity.106 

 

Det finns ett viktigt kriterium som Oatley menar måste uppfyllas för att den 

personlighetsutvecklande läsningen ska främjas – verken måste vara open-ended. ”Art does 

not generally drive people towards a particular conclusion. It enables thoughts and feelings 

around a shared object – the work of art – in a way that offers multiple possibilities of 

understanding”.107 Oatley hänvisar till Barthes tes om readerly readings (något passiv 

läsning) och writerly readings, där läsaren skriver eller skriver om (writes or rewrites) det 

hon läser. Oatley anser dock att läsaren alltid skapar sina egna versioner av det lästa, om än i 

olika hög grad. I samband med denna diskussion liknar han genrelitteraturen vid en 

bergochdalbana, där konstruktören har designat en specifik uppsättning upplevelser på en helt 

utstakad väg, som förvisso kan vara njutbar, men som inte förändrar dina föreställningar eller 

din självbild. I mer komplex skönlitteratur, menar Oatley, finns däremot sådana möjligheter, 

eftersom allt inte är vad vi förväntar oss att det ska vara.108  

     Tesen om att avancerad skönlitteratur är bäst lämpad att stärka läsarens theory of mind får 

ytterligare stöd i en studie från New School for Social Research i New York, vars resultat 

publicerades i Science den 4 oktober 2013. Forskarna lät tre grupper läsa respektive en icke 

skönlitterär text, en populärlitterär text (popular fiction) och en mer avancerad litterär text. 

Urvalet av populärlitteratur gjordes bland Amazons bästsäljare samt ur en antologi med ny 

populärlitteratur, medan urvalet av den mer avancerade litteraturen gjordes bland ny 

prisbelönt litteratur.109 Efter läsningen gjordes fem tester av försökspersonernas nivå av 

                                                 
106 Oatley (2011), s. 183-184. 
107 Ibid., s. 18. 
108 Ibid., ss. 62-63. 
109 National Book Award-finalister eller vinnare av 2012 års PEN/O. Henry Prize för short fiction. 
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theory of mind, bland annat ett mind in the eyes-test.110 De deltagare som läst den mer 

avancerade litteraturen visade betydligt högre nivåer av theory of mind än deltagarna i de 

andra två grupperna.111  

     En studie utförd av Katarina Fong, Justin Mullin och Raymond A. Mar 2013 visar dock att 

även mindre avancerad litteratur, eller genrelitteratur, kan vara värd att läsa för den som vill 

öva theory of mind .112 Man hade tidigare kunnat mäta att de som läste skönlitteratur fick 

högre poäng på mind in the eyes-test än de som framför allt läste facklitteratur, men ville 

försöka mäta om även valet av skönlitteratur spelade en roll för resultatet. Genom en variant 

av Stanovichs Author Recognition Test ville man först kunna sortera in testdeltagare i grupper 

efter vilken av dessa fyra genrer de oftast läste: romantic stories, suspense-thriller stories, 

domestic stories, science-fiction/fantasy stories. Man mätte sedan gruppernas resultat på ett 

mind in the eyes-test, och kom till en överraskande slutsats: de läsare som föredrog romantic 

och suspense-thriller stories fick betydligt bättre resultat än de som föredrog domestic stories. 

Sämst var de som föredrog science-fiction/fantasy stories. Oatley menar att en tänkbar 

förklaring är att suspense-thriller stories, romantic stories och domestic stories till stor del 

handlar om att förstå vad människor sysslar med, medan science fiction och fantasy fokuserar 

på frågor om hur livet kan se ut i framtiden och möjliga tekniska framsteg.113 

 
4.2.5 Prata om det 
 

Det finns enligt Oatley flera vinster med att tala om det man har läst med studiekamrater, 

vänner, kolleger och släktingar. Viktigast är kanske det sociala samspelet, som bidrar till att vi 

får en bättre förståelse för oss själva och andra, men Oatley menar också att eftersom vi alla 

uppmärksammar och minns olika delar av det vi läst, kan samtalet bidra till att ge läsaren en 

mer ”hel” bild av verket.114 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 Mind in the eyes-testet går till på så vis att försökspersonerna får se bilder av en persons ögon, och väljer 
vilken av fyra till varje bild givna sinnesstämningar som bäst stämmer överens med varje bilds uttryck. Det anses 
kunna mäta förmåga till theory of mind. (Oatley 2011, s. 159) 
111 http://blogs.newschool.edu/news/2013/10/reading-melville-reading-minds-nssr-study-links-literature-to-
theory-of-mind/ 
112 Katrina Fong, Justin B. Mullin & Raymond A. Mar (2013). What You Read Matters: The Role of Fiction 
Genre in Predicting Interpersonal Sensitivity, hämtad från: 
http://www.yorku.ca/mar/Fong%20et%20al%202013_Genre.pdf 
113 http://www.onfiction.ca/2013/06/what-to-read.html  
114 Oatley (2011), s. 178. 
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In a conversation or reading group one starts to see the variety of interpretations. But conversation 

is intimate. In one´s identifications one discovers aspects of oneself, and confides in oneself. A 

novel or a short story can also be a step to intimacy in one´s conversations, rather as when two 

people confide, or when a patient recounts a dream in psychoanalytic therapy.115  

 
Som framgått av detta berör diskussionen om litteraturens förhållande till personligheten allt 

från texter och läsarens individ till hennes sammanhang. I ledarskapssammanhanget 

tillkommer emellertid ännu en faktor, nämligenatt det finns verk som har en priviligierad 

ställning. 

 
4.3 Varför realism? 
 
De realistiska romanerna är enligt Nussbaum, som tidigare nämnts, de bästa medlen för att 

framkalla narrativ fantasi och öva empati och etiskt tänkande. I dem kan kulturella och 

nationella gränser överskridas, man diskuterar ställning, makt, rikedom och deras uttryck, 

samtidigt som de omfamnar det vardagliga. Läsaren engagerar sig i den enskilda, vanliga, 

människans liv och bekymmer.116 Nussbaum talar om hur såväl Marcel Proust som Henry 

James menade att stil och innehåll (form and content) var oupplösligt förbundna. Nussbaum 

anser att den litterära formen i sig är ett ställningstagande om vad som är viktigt.117 James och 

Dickens lägger särskilt stor vikt vid att sammankoppla läsaren med författarens ståndpunkter 

”as the authorial prescence occupies in thought and feeling the reader´s position, asking what 

the reader will be able to feel and think. […] In the reading of a literary text, there is a 

standard of correctness set by the author´s sense of life, as it finds its way into the work”.118 

Nussbaum refererar till James som en av the great ethical novelists119 och nämner även 

Austen, Dickens, Tolstoj och Proust.  

     Henry James är enligt Nussbaum särskilt intressant, då han i kombinationen av sina 

romaner och dessas förord, med vilka han deltar i en litterär diskussion, skapar en helhet som 

är större än delarna – a larger whole.120 Nussbaum menar att vi, i Aristoteles anda, inte bör 

söka vägledning i allmänna regler eller beslutsmodeller, utan istället i ”exemplary, 

experienced models of practical wisdom” och att James romaner är de bästa tänkbara 

exemplen på sådana. (Nussbaum använder sig oftast av The Golden Bowl i sina exempel.) 

                                                 
115 Oatley (2011)., s. 196. 
116 Nussbaum (1990), ss. 94-95. 
117 Ibid., ss. 6-7. 
118 Ibid., ss. 8-9. 
119 Ibid., s. 238. 
120 Ibid., s. 10. 



 40

 

The commitment of Aristotelian practical wisdom to rich descriptions of qualitative heterogenity, 

to context-sensitive percieving, and to emotional and imaginative activity has already suggested to 

us that certain sorts of novels would be good places to see the good of this conception fittingly 

expressed. […] I believe that the novels of Henry James are such novels: that if we want to know 

more about the content of the Aristotelian way of choosing, and why it´s good, we cannot do better 

than to turn to one of them.121 

 

Barbara Czarniawska-Joerges,122 professor i företagsekonomi vid Gothenburg Research 

Institute, menar i Good Novels, Better Management att den realistiska romanen är att föredra, 

och anser även att social sciences är en realistisk genre.123  

 

Accordlingly, realism is but one style which offers insights into social reality. For organization 

theorists, however, it may be the most attractive style in which to present their knowledge, because 

it is both legitimate and expected. The question is the not ’Whether realism’ but ’What kind of 

realism’?124 

 
4.3.1 Gamla värderingar som håller? 

Vad finns det då för den moderna ledaren att hämta i den realistiska romanen? Det är inte 

oväntat att värderingar och föreställningar som kommer till uttryck i tvåhundra eller 

hundrafemtio år gamla romaner skiljer sig en del från dem vi har idag, och den läsare som vill 

studera dem som cases har givetvis vissa viktiga skillnader att förhålla sig till. Ett 

grundläggande drag hos den engelska 1800-talsromanen som känns främmande i vår kultur 

och samtid, är att karaktärerna måste känna till sin ställning och agera i enlighet med vad som 

anses lämpligt – foga in sig som en kugge på rätt position i det sociala maskineri som är 

samhället. Vildhjärnor och sökare kan inte bli lyckliga, eftersom de inte hittar sin plats. 

Obeslutsamhet och rastlöshet beskrivs som något löjligt och inte värt respekt.      

     Bildningsromanens protagonist måste, enligt Franco Moretti i The Way of the World, 

lyckas med uppgiften att acceptera  

 

the deferment of the ultimate meaning of his existence. It is the new pedagoical ideal of the 

eighteenth century, which substitutes admiration for precocity with the image of a gradual growth, 

a few steps at a time. For this to happen […] one must first of all learn to control the imagination, 

which is the source of the two errors that can throw us off the path towards ’maturity’. 

                                                 
121 Nussbaum (1990), ss. 84-85. 
122 Numera Czarniawska. 
123 Barbara Czarniawska-Joerges & Pierre Guillet de Monthoux, Good Novels, Better Management (1994), 
s. 313. 
124 Ibid., s. 322. 
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Restlessness, first of all […]. But even more than restlessness, intensity: which compels him to see 

an excess of meaning in what surrounds him.125 

 

Moretti beskriver bildningsromanens tillkomst som ett svar på ett behov att representera och 

ge mening åt det nya, moderna samhället efter de två stora revolutionerna: den franska och 

den industriella. Därför också detta nya fokus på ungdomen som den mest meningsfulla tiden 

i livet, som modernitetens essens och tecken för den värld som söker mening i framtiden 

snarare än det förflutna.126 Men ungdomen har också ett slut, och är underordnad idén om 

mognad. I den engelska bildningsromanen har ungdomen mening bara som väg till 

vuxenheten och mognaden, och de kämpar inte emot, som hjältarna i de franska 

bildningsromanerna.127 Där Wilhelm Meister och Lucien de Rubempré agerar ”by the spur of 

circumstances”, fångar tillfällena i flykten, upplever de engelska hjältarna sådana tillfällen 

som ett hot mot sin sanna, enkla (common) identitet, och hoppas att dessa ska passera så fort 

som möjligt.128 England är ”a solid world, sure of itself and at ease in a continuity that fuses 

together ’tradition’ and ’progress’. It is a world that cannot and does not want to identify with 

the spirit of adventure of the modern youth”.129 Individualiteten måste jämkas ihop med 

samhällets förväntningar och behov, men även inom sig själv.  

     Moretti skriver att det inte finns några freudianska analyser av romanen eller ungdomen, 

eftersom psykoanalysens essens ligger i att bryta upp psyket i motsatta krafter, och ungdomen 

och romanen har till uppgift att sammanfoga konfliktskapande drag i den individuella 

personligheten. ”Psychoanalysis always looks beyond the Ego – whereas the Bildungsroman 

attempts to build the Ego, and make it the undisputable centre of its own structure”.130 Att 

mognad är ett så centralt tema i den realistiska (bildnings-) romanen, gör den naturligtvis 

omedelbart lockande för den som anser att just mognad och självkännedom är något mycket 

viktigt för en ledare, och som anser att ledare kan få ny kunskap och nya insikter genom att 

läsa skönlitteratur. 

 
4.3.2 Good Old England 

Det engelska samhället efter de stora omvälvningarna – reformationen, den industriella 

revolutionen och den franska revolutione – var trots allt stabilt: ”by far the most stable in 

                                                 
125 Franco Moretti, The Way of the World (2000), s. 46. 
126 Ibid., s. 3-5. 
127 Ibid., s. 8. 
128 Ibid., s. 191. 
129 Moretti (2000), s. 185. 
130 Ibid., s. 10-11. 
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Europe, and proud to be so”.131 Detta påverkade också romankonsten, som präglades av 

stabilitet och konformitet.132 Realismen i England, skriver George Levine, kan infogas i en 

”affable and moderate tradition” som avvisar ”the excesses, both stylistic and narrative, of 

various kinds of romantic, exotic, or sensational literatures”.133 Man försökte avbilda en 

”vanlig” verklighet, här och nu, inte utan att vara medveten om den egentliga omöjligheten i 

företaget: ”No major Victorian novelists were deluded into believing that they were in fact 

offering an unmediated reality”.134 Ändå måste man försöka att upptäcka, analysera och visa 

något: ”The realistic novel persistently drives itself to question not only the nature of 

artificially imposed social relations, but the nature of nature, and the nature of the novel”.135 

Romankonsten utvecklades från romantikens överdåd till att passa den nya medelklassen, och 

till att hjälpa den att passa in. Den erbjöd fortfarande underhållning, men försökte ofta också 

vara undervisande, gärna i moraliska frågor, som ansågs vara viktiga i den värld som så 

snabbt förändrades. Moretti citerar George Eliot, som menade att man skulle göra ”experience 

amusing, by enlarging our sympathies and our knowledge”.136 Det fanns alltså ofta en direkt 

avsikt från författarens sida att förmedla värderingar och kunskap genom romanen. De 

ingående karaktärsstudier som förmedlas genom den, om än begränsade, i grunden allvetande 

berättaren, som tillåter karaktärerna att gradvis växa och avslöjas är också ett effektivt medel 

för att uppnå effekten. 

     Här vill jag understryka att en stor skillnad, som dagens läsare lätt upptäcker mellan den 

realistiska romanens tankevärld och vår egen tids är den att för att kunna uppnå lycka i livet, 

bör en karaktär i den engelska 1800-talromanen inte ha som mål att försöka avancera i social 

status (även om det är möjligt), uppnå stora ting eller ”förverkliga sig själv”. Istället måste 

hon, i den tidens fiktion, lägga av sig ungdomens rastlöshet och sökande, vilket är möjligt när 

man har hittat de förutsättningar som gör att man kan slå sig till ro på sin lämpliga plats i 

tillvaron. För en man handlade det främst om att hitta ett passande sätt att få en inkomst och 

för en kvinna att gifta sig med en man i passande ställning, som hon dessutom älskar och kan 

bli lycklig med. (Ett lyckligt äktenskap är viktigt också för en man i denna 

romankonstruktion.) Man kan sikta för högt i sina personliga – privata – ambitioner eller 

                                                 
131 Moretti (2000), s. 185. 
132 Ibid., s. 181. 
133 George Levine, The Realistic Imagination (1981), s. 5. 
134 Ibid., s. 8. 
135 Ibid., s. 21. 
136 Levine (1981), s. 13-14. 
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önskningar, och då blir fallet också tungt. Att acceptera sitt öde med värdighet är helt centralt 

i den tidens föreställning, dock knappast så idag.  

     Moretti citerar Aries, som talar om ”self-control – the first duty of an English 

gentleman”.137 Självbehärskning är inte något som brukar diskuteras som en väsentlig 

egenskap eller dygd hos vuxna människor idag, men nämns som en av de viktigaste 

egenskaperna en ledare bör ha av såväl Jackson & Parry som Döös & Waldenström. Om man 

vill uppmärksamma läsaren på vikten av självbehärskning kan det därför vara relevant att 

vända sig till den realistiska engelska 1800-talsromanen. 

     Det är en differens som jag vill understryka som fundamental i vår förståelse av hur 

ledarskapsutbildning idag kanoniserar och använder äldre romanlitteratur. Med den 

bakgrunden klar vill jag gå över till den andra sidan av undersökningens huvudresultat. 
 
 

5. Skönlitteratur som business cases 
 
Om skönlitteratur som personlighetsutvecklande hjälpmedel säger det här skulle kunna vara 

du, så förmedlar skönlitteratur som cases det här skulle kunna hända dig. Den i 

ekonomiutbildning och annorstädes dominerande casemetodiken används inom utbildningar 

på högskolenivå, men också inom utbildningar för ledare. Harvard Business School (HBS) 

dominerar fältet, och producerar över 80% av allt case-material som säljs i världen. Man 

menar att case-metodiken är det bästa sättet för att förbereda studenterna för ledarskapet med 

huvudargumentet att studenterna ges tillfällen att gå in i rollen som beslutsfattare.138 

Studenterna läser caset enskilt för att sedan diskutera i mindre grupper, varefter man i helklass 

under lärarhandledning går igenom caset. Man identifierar och analyserar problemen och 

avgör därefter vilka åtgärder som är bäst för det aktuella företaget. Att ta del av 

kurskamraternas åsikter och erfarenheter anses vara mycket givande för studenten. 

Gruppdeltagandet är obligatoriskt och prestationerna i sådana diskussioner kan avgöra upp till 

50% av studentens betyg. Under sin tid vid HBS studerar och bereder en student över 500 

cases.139 Jag har tidigare i kapitel 2 tagit upp undervisningens målsättning. Case-metodiken 

anses kunna leda tilll dessa huvudresultat. 

     Det förekommer också, som framgått, att man använder litterära exempel för att öva vissa 

ledarskapsfärdigheter. Detta görs främst i USA, men metoden används i viss mån även i 

                                                 
137 Moretti (2000), s. 184. 
138 www.hbs.edu/mba/academic-experience/Pages/the-hbs-case-method.aspx 
139 Ibid. 
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Sverige, till exempel av ledarskapsutbildaren Mattias Fyhr på Origo Consulting. Det är 

mycket svårt att bilda sig en uppfattning om omfattningen av användningen av skönlitteratur 

inom ledarskapsutbildningar. Klarlagt är att det har förekommit på Handelshögskolan och 

Cityuniversitetet med Eva Faye-Wevle som lärare. Även Leif Alsheimer har bedrivit 

ledarskapsutbildning med skönlitteratur och liknande förekommer eller har förekommit på 

GIH och KTH. Alf Rehn svarar på min fråga om omfattning att ”metoden är mer använd än 

man tror” och att ”många amerikanska MBA-program har dylika element. Många utanför 

USA också”140, och hänvisar till den indiske ekonomen Sampat Singh, Monika Kostera, 

Pierre Guillet de Monthoux, Barbara Czarniawska och Emma Stenström. Jag håller det för 

sannolikt att den här typen av utbildning i dagsläget är kopplad till ”eldsjälar” och 

förekommer där de är verksamma, och tar upp utbredningen som en fråga för framtida 

forskning i kapitel 7. 

     Det finns också ett annat fält där litterära cases når ledarna, nämligen 

managementlitteraturen. De senaste årtiondena har marknaden för böcker om ledarskap växt 

enormt, och en bestseller som Who Moved My Cheese av Spencer Johnsson (1998) har sålts i 

omkring 26 miljoner exemplar.141 Marknaden för managementlitteratur är mycket stor.  

 

5.1 Källornas källor – managementlitteratur om skönlitteratur 

Jonathan Gosling och Peter Villiers142 står med sin Fictional Leaders – Heroes, Villains and 

Absent Friends (2013) för det nyaste tillskottet bland de böcker om att använda skönlitteratur 

som cases som jag vill granska. De menar att litteraturen kan ge djupare insikter i det 

mänskliga psyket än vad cases av standardmodell kan. 

 

Why did we choose to link leadership and literature in the first place? Writers of fiction are able to 

present the inner musings and unconcious drives of their characters, as if they were observed 

events. These are insights that we can never obtain through the surveys and personality typologies 

of social scientific methods.143 

 

     Gosling och Villiers lät ledarskapsforskare välja ut varsitt litterärt verk som tar upp viktiga 

frågor som de anser är svåra att avhandla med gängse samhällsvetenskapliga metoder. De 

skriver att resultatet, en mångfald av röster från olika epoker och kulturer, är en styrka. 

”Nowhere is there an attempt to express a general theory; rather, this book is dominated by a 
                                                 
140 Intervju, Alf Rehn, bilaga 5. 
141 The Business Book Bestseller List, www.800ceoread.com 
142 Professor i Leadership Studies vid University of Exeter respektive författare och konsult med erfarenhet av 
ledarskap i praktiken. 
143 Ryan Gosling & Peter Villiers, Fictional Leaders. Heroes, Villains and Absent Friends (2013), s 1. 
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fascination with the particular, specific personal experiences to which we as readers may 

relate directly”.144 Fictional Leaders innehåller essäer om ledarskapets utmaningar, ledarskap 

som begrepp och goda råd till ledaren. Några av de medverkande författarna försöker också 

förklara hur det kommer sig att litteraturen kan lära oss något om ledarskap, och behandlar 

frågor om t.ex. plikt, tillit, inspiration och kärleken till skönhet (the love of beauty).145 

Mahabarata och Ramayana sägs t.ex. kunna lära läsaren något om hur var och en bär 

ansvaret för sitt eget öde. Författarna Tennysons, Whitmans och Dickinsons poesi kan lära 

ledaren något om behovet att bringa ordning ur kaos och Joseph Conrads Lord Jim används 

för att visa på ledarskapets svårigheter och bördor. Gosling och Villiers slutsats är att det 

främsta argumentet för att ledare ska läsa skönlitteratur är att den lär oss något om världen 

och våra medmänniskor – samtidigt som den är njutbar.146 

     En annan viktig person inom fältet, Robert A. Brawer, har en intressant bakgrund – 

tidigare såväl universitetslärare i engelsk litteratur som företagsledare på internationell nivå. 

Han har lett kursen Fictions of Business vid New York University och skrivit en bok med 

samma titel. Brawers grundläggande teori är att problem är mänskliga och att man därför 

behöver ha ett gott omdöme för att lösa dem. Att förstå andras behov är i sammanhanget 

mycket viktigt, och det kan skönlitteraturen hjälpa oss med. I litteraturen, anser han, kan man 

åskådliggöra individuella behov, drivkrafter, handlingar och konsekvenser, vilket gör att man 

kan lära sig mer av den än av t.ex. managementböcker.147  

     Brawer anser att romaner och dramer som avhandlar ”affärsmänniskor och vår 

affärsorienterade kultur” lämpar sig bäst för ändamålet och att karaktärerna reflekterar sådant 

som vi kan föreställa oss att vi själva skulle ha gjort och sagt under liknande omständigheter, 

och berättar om hur gränserna mellan dikt och verklighet för honom ibland upplöses.148 

Brawer drar paralleller mellan skönlitteratur och det immateriella värde som finns i ett 

varumärke – värdet av omvärldens uppfattning om företaget. Han menar att man kan 

argumentera för att uppfattningen (the perception) är själva verkligheten, och att 

skönlitteraturen återskapar världen och låter oss se den och oss själva med nya ögon. Därför 

är den också omistlig för oss människor.149  

                                                 
144 Gosling & Villiers (2013), s 2. 
145 Ibid., s. 5. 
146 Ibid., s. 256. 
147 Robert A. Brawer, Fictions of Business. Insights on Management from Great Literature (1998) s. 1-2. 
148 Brawer (1998), s. 3. 
149 Brawer (1998), s. 4-5. 
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     Andra vinster med skönlitteratur är att ”great literature keeps us honest”; den kan få oss att 

inte ta oss själva på för stort allvar, lära oss att världen inte är rationell, få oss att reflektera 

över hur privata värderingar inte alltid överensstämmer med företagets, få oss att göra kritiska 

bedömningar av oss själva, hjälpa till att frigöra oss från förutfattade meningar och visa på hur 

den mänskliga naturen förblir oförändrad i en värld i ständig förändring. Brawer talar om ”the 

need for self-management as a priority in managing an organisation”.150 I Fictions of Business 

vävs litterära exempel samman med verkliga (real-life) motsvarigheter. Brawer berättar att 

syftet är att stimulera läsarens reflektion över den mångfald av sätt som finns för att avhandla 

frågor om ledarskap och affärsliv, och att man svårligen kan hitta bättre rådgivare för 

ändamålet än de engelska och amerikanska författare han valt ut.151 Jag vill understryka att 

man inte behöver vara en särskilt uppmärksam läsare för att med en gång upptäcka två stora 

brister i Brawers litteraturval: här finns inga kvinnliga röster, och heller inga från 

kulturområden utanför det brittiska och amerikanska. Mångfalden får sökas på annat håll! 

     ”The purpose of this book is to show how good novels can educate better managers” 

inleder redaktörerna, företagsekonomerna Barbara Czarniawska-Joerges och Pierre Guillet de 

Monthoux, Good Novels, Better Management. De beskriver hur cases används i utbildningar 

världen över och hur dessa oftast skrivs enligt ett strikt regelverk.152 Redaktörerna anser att de 

som inte möter och tar till sig estetiska värden, här representerade av skönlitteratur, riskerar 

att bli ”modern illiterates, clinging to oral and pictorial sources provided by teachers, fellow-

students and mass media”, oförmögna till källkritik och tolkning. För att motverka risken för 

kulturell och känslomässig ytlighet (cultural and emotional superficiality), samtidigt som man 

får en bättre förståelse för ledarskapet och handfasta råd (pragmatically useful devices), bör 

man läsa romaner.153 Czarniawska-Joerges skriver, som tidigare nämnt, att den realistiska 

romanen är att föredra, och anser även att social science är en realistisk genre.154  Hon gör en 

snabb översikt över den realistiska romanens utveckling i Europa, men utelämnar av okänd 

anledning den engelska romanen, vilket enligt min mening är förvånande.   

     Författarna i Czarniawska-Joerges och Guillet de Monthoux antologi tar upp skönlitteratur 

som kan anses ha ett litterärt och kulturhistoriskt eller ekonomisk-historiskt värde snarare än 

att vara personlighetsutvecklande eller rådgivande för ledarens dagliga arbete. Redaktörerna 

                                                 
150 Brawer (1998), s. 121-123. 
151 Ibid., s. 7. 
152 Barbara Czarniawska & Pierre Guillet de Monthoux, Good Novels, Better Management (1994), s. 4. 
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talar gärna om estetik, men urvalskriterierna som de medverkande författarna har utgått från 

tycks vara skönlitteratur om företagande av erkända författare från det egna kulturområdet. 

Redaktörerna menar att de medverkande författarna genom sina tolkningsförslag kan ersätta 

läraren i den vanliga case-situationen, och erbjuda ett slags motstånd att pröva sina egna 

tankar mot.155 Därmed, menar man, eliminerar man också den ganska självklara invändningen 

att case-metodiken, som bygger på att öva kritiskt tänkande, beslutsförmåga och analys 

genom att läsa enskilt för att sedan i grupp och under ledning argumentera och upptäcka 

andras ståndpunkter, kan överföras till enskilt utövande. Upplägget ser för övrigt ungefär 

likadant ut i de övriga böcker om skönlitteratur som hjälpmedel för ledaren som jag tar upp, 

och en trolig modell för användning är, menar jag, denna: ledaren läser (management-)boken 

om de skönlitterära verken, med (management-)författarens tolkningsförslag samt ofta också 

konkreta råd om hur man bör handla i en viss situation. Därefter läser ledaren eventuellt det 

skönlitterära verket, då givetvis påverkad av den tolkning som tidigare presenterats. Detta är 

den centrala punkten i didaktiskt sammanhang. 

     I en recension av Good Novels, Better Management i tidskriften Administrative Science 

Quarterly beskriver Lloyd E. Sandelands156 att det är svårt att bedöma boken utifrån 

redaktörernas påstådda intentioner:  

 The editors claim that for being closer to experience than any management textbook or case 

study, novels tell the manager more about how to manage. […] Certainly the novels canvassed in 

this book do illuminate the human condition and do somehow lead one to feel better prepared to 

manage, but no one of the essays in this book connects the two with practical advice to the 

manager. […] Perhaps novels are not so practical as the editors make out. Unlike case studies, to 

which the editors compare novels favorably, novels generally are not written to put the reader in 

an actional or policy-making frame of mind. Novelists may want readers to empathize with a 

protagonist, but rarely do they want them to worry about how to run a business.157  

 

Sandelands anser att författarna i antologin uttrycker motsägelsefulla åsikter och att kontentan 

är ett postmodernistiskt konstaterande att allt är text, och han efterlyser en djupare filosofisk 

analys av hur litteraturen skiljer sig från social sciences. Hans slutomdöme är ändå att boken 

är en välkommen inbjudan att fördjupa sig i hur vetenskapen kan använda litteraturen för att 

”advance and test teories of social life”.158  

                                                 
155 Czarniawska & Guillet de Monthoux (1994), s. 14. 
156 Associate Professor of Organizational Behavior and Asociate Professor of Psychology, University of 
Michigan 
157 Lloyd E. Sandelands, Administrative Science Quarterly, vol. 41, dec. 1996. 
158 Sandelands (1996). 
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     Jag frågade ledarutbildaren Stefan Söderfjäll om han trodde att metoden som beskrivs i 

Good Novels, Better Management kan vara relevant:  

 

Jag har läst en bok av två företagsekonomer som menar att den tolkning av ett skönlitterärt 

verk som de gör i boken kan ersätta den diskussion som man har när man jobbar med 

business cases. Tror du att det är möjligt? 

’Jag tycker att det låter som ett halvtaffligt försök att sälja en bok’.159 

  
     Ledarskapskonsulten Jan Asplind och litteraturvetaren Eva Faye-Wevle bildade en 

intressant författarkombination med sin Ansvar plikt offer – ledarskap i liv och litteratur. I 

personliga essäer beskriver de hur litterära verk som kan sägas tillhöra en global kanon med 

inslag från en svensk dito kan användas som cases i undervisning, men även som 

personlighetsförbättrande hjälpmedel. Faye-Wevle har, enligt författarna själva, valt och 

analyserat litteratur som hon ansett vara relevant för ledare, varpå Asplind tillfogat sina 

kommentarer och ”förankrat de litterära exemplen i dagens konkreta verklighet”.160 Jag skulle 

vilja föreslå ett annat tillvägagångssätt inför framtiden. Först måste man inventera behoven 

hos företag och ledare, för att därefter kunna välja verk som är relevanta för att diskutera 

dessa frågor och sedan berätta vad de kan ge och hur man bör ta sig an dem. Detta är förstås 

också ett ämne för framtida forskning  

 
5.2 En ekonomisk/filosofisk syn på konst och företag 
 
Vilken roll spelar filosofin och kulturen i företagen? Om många uppehåller sig vid etikens 

vikt för ett gott ledarskap, så finns det även de som anser att estetiken är betydelsefull. 

Företagande och estetik är ett forskningsområde inom företagsekonomin som ofta ryms inom 

Arts Management eller kulturekonomi och ibland strax utanför de för all del inte strikt 

definierade ramarna.161 Några av förgrundsfigurerna i Sverige är Pierre Guillet de Monthoux, 

Barbara Czarniawska (tidigare Czarniawska-Joerges), Monika Kostera och Emma Stenström. 

Vanliga teorier är att företagen kan dra nytta av konstnärlig verksamhet på så vis att den 

inspirerar till tankar som utvecklar företagen på gynnsamma sätt.  

 
 
 
 

                                                 
159 Intervju, Stefan Söderfjäll, bilaga 4. 
160 Asplind & Faye-Wevle, (2008) s. 10. 
161 Arts management, eller kulturekonomi, handlar om ledarskap i kulturorganisationer, men också om kulturellt 
inflytande i övriga organisationer i samhället. Det är ett forskningsfält som drivs av företagsekonomer med ett 
starkt fokus på estetik.  
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5.2.1 Är företag konst? 
 
År 1993 utgavs Pierre Guillet de Monthoux162 inom företagsekonomin uppmärksammade Det 

sublimas konstnärliga ledning, där han beskriver hur kulturen och företagen närmar sig 

varandra. Boken har två baksidestexter, en av dem signerad Guillet de Monthoux: 

 

När vi inser att företagets kärna är konst blir estetiken från Kant till Gadamer till ledningsfilosofi. 

Då utvecklas dionysisk organisation ur Nietzches Wagnerfall liksom sublim strategi föds ur 

Clausewitz Napoleonstudier […] Mellan vetenskapen och förnuftet […] öppnar sig en estetisk 

rymd full av spänning […] Företagarna vände sig förr främst till ekonomer och ingenjörer. Nu 

söker de förtroligt samarbete med fria konstnärer. Vi står på tröskeln till en ny renässans när 

företagsvärlden nu öppnar sig mot konstvärlden.163 

 

Förlaget bidrar med följande text: 

 

Denna bok närmar sig företagsledning och organisation ur ett helt nytt perspektiv. Den söker sig 

till konsten och filosofin på ett sätt som hade varit otänkbart i företagsekonomiska sammanhang 

bara för några år sedan. Men något har hänt. Humaniora har fått, och får fortsatt, en alltmer 

framskjuten position i företagsledningssammanhang. Det räcker inte längre att vara en framstående 

ekonom. Bildning av klassiskt snitt är på väg in i företagens hjärtan.164 

 

Det är lätt att tjugo år senare invända att den här revolutionen aldrig ägde rum. Det talas även 

2013 om att humanistisk utbildning (eller oftare: bildning) är på väg in i styrelserummen, men 

några faktiska resultat syns åtminstone inte i Sverige. Guillet de Monthoux har tankeväckande 

idéer om sambandet mellan estetik och företagande, men det är svårt att acceptera 

grundläggande teser som ”Om företag är konst, då är ledning estetik”165, vilket skulle 

innebära att ledning är läran om hur människor upplever företag ur ett särskilt perspektiv. 

Man kan tycka att företagsekonomin istället skulle ersätta ledningen i en sådan jämförelse. Att 

företag skulle vara konst kan man också säga att även Guillet de Monthoux själv förnekar, då 

han menar att konsten inte bör drivas av vinstintressen.166 Att ”Skönhetslängtan och det 

storslaget sublimas lockelse snarare än funktionalistisk nytta driver ekonomins företag 

framåt”167 kan också starkt ifrågasättas, liksom att estetiken skulle ha spelat en stor roll för att 

                                                 
162 Som framgått även redaktör för Good Novels, Better Management tillsammans med Barbara Czarniawska-
Joerges. 
163 Pierre Guillet de Monthoux, Det sublimas konstnärliga ledning, (1993), baksidestext. 
164 Ibid., baksidestext. 
165 Ibid., s. 4. 
166 Ibid., s. 4. 
167 Ibid., s. 6. 
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få människor att ”underkasta sig moralens sedliga förnuft”168, och att romersk rätt var 

tilltalande för Europa på grund av sin symmetriska, estetiska skönhet.  

     Guillet de Monthoux menar även att laglydnad kommer av estetik: ”legitimiteten, som 

åstadkommer laglydnad, beror på att lagen uppenbarar andens supraindividuella verklighet, 

menar Simmel. Lagen liksom ett konstverk äger sanningens kraft ty den är vacker. Så bygger 

våra handlingars etik i grund och botten på estetik”.169 Det skulle alltså innebära att det 1, inte 

finns någon allmän moralisk rättskänsla och 2, att man inte kan upprätthålla lag och ordning i 

mindre symmetriska och ”estetiska” system, något som ju uppenbart inte är fallet. Den största 

behållning en läsare kan ha av Det sublimas konstnärliga ledning idag, förefaller mig vara 

Guillet de Monthoux tankar om att man inom företagen bör studera estetik och inlemma 

konstnärliga uttryck för att kanske ”hitta en varaktig väg ur vanlighetens tristess”170 och bli 

verkligt innovativa och kreativa. 

 
5.2.2 Arts Management – företag + kultur 
 
Emma Stenström vid Handelshögskolan i Stockholm skriver i Konstiga företag om Arts 

Management, och har studerat hur konsten påverkar synen på ledarskap i olika verksamheter. 

Hon kallar Guillet de Monthoux för en föregångare bland de företagsekonomer som 

uppmärksammat estetikens roll i företagandet, och menar att hans böcker innehåller 

intressanta tankegångar. Hon uppmärksammar att där Guillet de Monthoux har liknat 

företagsekonomen vid en konstkritiker jämför Barbara Czarniawska med litteraturkritikerns 

roll, medan många andra snarare vill likna rollen vid teaterregissörens eller -direktörens.171 

Hon menar att vi idag ser en estetisering av företag, en romantisering av företagsledarskap 

och en ekonomisering av konsten och ställer frågor om vilken roll konsten och estetiken får i 

företagen och för sig själva. Om konsten och företagen närmar sig varandra, menar hon, 

ställer det nya krav på företagsekonomisk kunskap och begreppsutveckling. Stenström tar upp 

flera argument mot metaforer om ledaren som konstnär, med argument som att ledare är 

pragmatiska och resultatinriktade, till skillnad från konstnärerna. Hon refererar till Dag 

Björkegren, som anser att konst och estetik inte är tillförlitliga ledningsinstrument, utan att 

                                                 
168 Guillet de Monthoux (1993), s. 54. 
169 Ibid., s. 55. 
170 Ibid., s. 6. 
171 Emma Stenström, Konstiga företag (2008), s. 72, 87-88, 106-108. 
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vad företagsledare behöver är social kompetens, något han menar att konstnärer ofta 

saknar.172  

     Enligt Stenström finns i dagens samhälle ett växande intresse för att uttrycka sin 

personlighet, synas och höras. Den nya ekonomin173 framställs som annorlunda, ”öppen för 

entreprenörer såväl som konstnärer, för egna uttryck och personligheter”.174 Hon tycker sig ha 

upptäckt att man inom delar av affärsvärlden ser på konstnärer med en viss avundsjuka och 

menar att det bland annat tar sig uttryck i hur företagsledare enligt henne ofta svarar på frågan 

om vad de önskar att de kunde, nämligen att ”måla, spela musik, sjunga […] Väldigt ofta är 

det något konstnärligt som lyfts fram”.175 Jag skulle vilja ställa mig frågande till en sådan 

tolkning och framlägga en annan teori: en företagsledare vill oftast visa sig mycket stark och 

mångkunnig, då hennes eller hans legitimitet som ledare i stor mån är beroende av överlägsen 

kunskap och kompetens. Som svar på en sådan fråga bör man alltså välja något som inte har 

med själva företagsutövandet att göra, och som även framställer personen i god dager. 

Konstnärliga talanger beundras allmänt, men är i de allra flestas ögon helt och hållet 

umbärliga för en företagsledare. Att önska sig konstnärlig talang kan dessutom bidra till att 

skapa en positiv och mer personlig bild av ledaren som kreativ och mänsklig. Det handlar om 

retorik, om ethos, att skapa en föreställning om sin egen person som någon man vill lyssna till 

och vars omdöme är värt att beakta.  

     Studier har visat att det är viktigare för ledaren att uppfattas som stark än som trevlig och 

lätt att tycka om, även om man i idealfallet kan kombinera dessa176. Företagsledaren väljer 

enligt min mening alltså att ta upp konst eller kultur inte för att det är så viktigt i sig, utan för 

att det förstärker och kompletterar bilden av ledaren, särskilt hos den som ses som tuff och 

kompetent men inte särskilt trevlig. Med det inte sagt att ledare inte kan vilja lära sig måla 

eller spela fiol, och att det visst kan finnas en dröm om ett friare och mindre inrutat liv bakom 

ett sådant svar.  

 

5.2.3 Typer och arketyper 
 
Managementforskaren och professorn Monika Kostera skriver i Organizations and 

Archetypes om hur kunskap om arketyper kan vara till nytta för företagsledaren, och vill ge en 

                                                 
172 Stenström (2008), s. 118. 
173 Ett begrepp som Stenström använder, men som hon i förordet till boken själv avvisar som förlegat. 
174 Stenström (2008), s. 128. 
175 Ibid., s. 129. 
176 Connect, Then Lead, HBR, July-August 1913, http://www.exed.hbs.edu 
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bild av företag från ”the human point of view”.177  Hon menar att det finns en narrativ och en 

teatralisk sida av ledarskapet, och att företagsledaren bör agera som en teaterdirektör – för att 

inspirera, stimulera och motivera sina medarbetare, eftersom ”theatre, when it is inspiring and 

inspired, has the power to provide people with the feeling of ontological safety in the face of 

chaos”.178 Kostera har tillsammans med kolleger analyserat intervjuer med kända 

företagsledare i Harvard Business Review, och ordnat dem efter fyra dramatic attitudes som 

de menade sig kunna urskilja: morality play (baserat på ett fast persongalleri som måste göra 

ett moraliskt val), modern drama (an ambigious presentation of a set of characters, opening 

the play to various interpretations), happening (dramer med en okonventionell, överraskande 

struktur med en förutbestämd skiss över vad som ska uttryckas och vad det betyder) och 

global show (världsomspännande, perfekt regisserad, inbjuder alla att delta och lovar att 

erbjuda något för alla). Den främsta utvecklingen av det moderna dramat pågick under 

elisabetansk tid, skriver Kostera, och hänvisar till Umberto Ecos terminologi för att beskriva 

genren som open works. Shakespeares dramer är, enligt Kostera perfekta exempel på open 

works – öppna för ett mycket stort antal tolkningar och därför fresh trots sin ålder.179  

 
5.3 Att läsa Shakespeare som business cases 
 
Mina undersökningar visar att Shakespeare är den oftast förekommande författaren hos mina 

källor om ledarskap. Detta framgår nedan i tabell 1. Whitney & Packer och Shafritz 

koncentrerar sig till exempel enbart på hans dramer i sina managementböcker. Utbildarna 

Faye-Wevle, Fyhr och von Knorring Nordmark har alla använt sig av mer än ett av 

Shakespeares verk i sina kurser och Kostera väljer Hamlet för att illustrera arketypen ”The 

Self”. De verk som hänvisas till av de flesta av de källor jag använt mig av i denna uppsats är 

Julius Caesar (5 referenser), Hamlet (4), Kung Lear (3) samt Othello, Macbeth och Henrik V 

(2). När litteraturvetaren och -kritikern Harold Bloom ombads rekommendera nyttig läsning 

till Bill Gates, var det inte oväntat Shakespeare som toppade listan, då Bloom anser att denne 

är världshistoriens störste författare: 

 

Everything we could possibly want to know about ourselves we can find in Shakespeare. He 

invented himself so brilliantly that he invents all the rest of us. He is at once the best, the most 

original, the strongest cognitive and aesthetic writer there has ever been, in any language. And yet 

he’s also an entertainer. He’s directly concerned at every point with keeping the play moving. I 

                                                 
177 Monika Kostera, Organizations and Archetypes (2012) s. 5. 
178 Ibid., sid. 119. 
179 Ibid., s. 119-120. 
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find that reading Shakespeare is like overhearing yourself, which, by the way, is very different 

from hearing yourself. When you overhear yourself, you’re almost unaware that you’re the 

speaker. In other words, you learn about yourself without any self-consciousness. There is this 

moment of literal nonrecognition, in which you’re shocked that you are speaking. For people who 

find it difficult to talk to themselves—and I suspect that this is true for many people in business—

reading Shakespeare is an incredible way to learn about themselves.180 

 

     Det är också lätt att hitta ett stort antal tidningsartiklar, främst från de brittiska och 

amerikanska kultursfärerna, som beskriver Shakespeares dramer som särskilt nyttig läsning 

för ledaren. De oftast återkommande titlarna är Julius Caesar, som tas upp som värdefull 

litteratur för att främja utveckling hos ledare av Shafritz, Asplind & Faye-Wevle, Whitney & 

Packer, von Knorring Nordmark och Fyhr; Hamlet, som tas upp av ovan nämnda med 

undantag för Fyhr; samt Kung Lear, som nämns av Shafritz, Whitney & Packer och von 

Knorring Nordmark. Argumenten är ofta Shakespeares fokus på såväl maktens villkor och 

konsekvenser som människorna bakom makten, och hans sällsynt stora kunskap om båda. 

Hamlet, till exempel, är en roll skapad av ”en person med en oerhörd insikt om vad som 

möter oss människor, i vilken tid vi än lever” skriver Asplind & Faye-Wevle.181 

     ”William Shakespeare probed more deeply into the problems of leadership than anyone 

before him and most who came after”, menar managementprofessorn vid Columbia Business 

School John O. Whitney i förordet till Power Plays – Shakespeare´s Lessons in Leadership 

and Management.182 Whitney anser att Shakespeare är alla tiders främste engelskspråkige 

författare, och att hans dramer tvingar oss att se oss själva och överväga vad vi skulle ha gjort 

i de situationer han beskriver. ”No writer ever portrayed the ambiguities, trappings, dangers, 

and blessings of power better than Shakespeare”.183  

     Whitney & Packers bok är uppbyggd kring tre teman som författarna ser som dominerande 

i Shakespeares verk: makt, kommunikation och övertalning samt ledarskapets moral och 

värderingar. Whitney och Packer menar att anledningen till att makt är ett så centralt tema hos 

Shakespeare är vad maktens människor, kungar och drottningar, representerar det mänskliga 

(the human psyche) i förstoring, och att publiken kunde se hur en individs handlingar kan få 

återverkningar i omvärlden.184 De verk som Whitney och Packer främst diskuterar är Hamlet, 

                                                 
180 "A Reading List for Bill Gates—and You: A Conversation With Literary Critic Harold Bloom," Harvard 
Business Review, May 2001, Vol. 79, No. 5. 
181 Asplind & Faye-Wevle, (2008), s. 31. 
182 John O. Whitney & Tina Packer, Power Plays. Shakespeare´s Lessions in Leadership and Management 
(2000), s. 11. 
183 Ibid., (2000), s. 23. 
184 Ibid., s. 18. 
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Julius Caesar, Henrik IV, Henrik V, Henrik VI, Henrik VIII, Rickard II, Rickard III, Kung 

Lear, Macbeth, Othello och Köpmannen i Venedig. 

      Jay M. Shafritz, författare och professor i public and international affairs vid University 

of Pittsburgh har skrivit ett slags handbok, eller uppslagsbok, om att leda med stöd av 

Shakespeare.185 Han menar att de flesta ledare har sett eller läst något verk av Shakespeare 

utan att förstå att de har studerat management. Med Shafritz bok ska läsaren enligt författaren 

kunna slå upp ett lämpligt stycke (ämnesvis indelning) och använda Shakespeares ord för att 

”add tone, importance and especially wit to your memorandums and speeches. We can all 

benefit by learning more of his time-tested and truly classic executive philosophy”.186  

Shafritz refererar till ett stort antal verk av Shakespeare, fokus ligger dock på ungefär samma 

verk som övriga nämnda använder. De vanligaste förekomsterna hos Shafritz är i fallande 

ordning: Henrik IV (24 referenser), Hamlet (22), Macbeth (19), Julius Caesar (16), Kung 

Lear (15), Köpmannen i Venedig (13), Othello (12), Så tuktas en argbigga (10), Som ni 

behagar (10), Rikard II (9), Rikard III (8). I mina summeringar av titlar och vad de sägs ska 

ge, anger jag endast de titlar där Shafritz uttryckligen berättar vad han anser att man kan lära 

av just de titlarna (se tabell 3 nedan).  

     Om man vidareutvecklar utbildarnas och författarnas tankegångar måste man fråga sig 

varför just Shakespeares bild av makten anses vara bättre eller mer lämplig för syftet att 

utbilda ledare än någon annans. Ett svar som kan tyckas självklart är att den makt som 

Shakespeare ofta porträtterar är absolut, eller näst intill absolut, och att ansvaret för och 

konsekvenserna av makthavarens handlande blir extremt stort och därför lätt att urskilja och 

studera. En roman om en företagsledare skulle inte på samma sätt som ett drama om Julius 

Caesar eller Henrik V ge en tydlig bild av makten. De verk och berättelser som Uppsala 

universitets ledarskapskonsultbolag IPF använder sig av inom sin modell mytodrama är 

förutom Henrik V mytodramatitlar som: ”Kung Artur och det runda bordets magi”, ”Elizabeth 

I” samt ”Trollflöjten” – samtliga utom den sistnämnda berättelser om absolut makt.187 En 

annan aspekt på det urval av litteratur som utbildarna väljer, är att det oftast är mycket kända 

verk. Att de är klassiker i kraft av sin kvalitet hävdas ofta, men jag tror att man även måste 

väga in ännu ett par faktorer: ett känt verk är lättare att omedelbart relatera till, då man oftast 

har en uppfattning om det även om man inte har läst det eller sett det uppföras. Därmed är det 

också lättare att ”sälja in” till kunden (ledaren eller företaget). Jag tror heller inte att man ska 

                                                 
185 Jay M. Shafritz, Shakespeare on Management (1999). 
186 Ibid., s. xi-xiii. 
187 http://www.ipf.se/sv/mytodrama/ 
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bortse från ”bildningsfaktorn”, som Shafritz berör. Det är sannolikt att kunden sätter ett visst 

värde på att få en utökad kunskap om de verk som är kanoniserade – för den ledare som 

verkar på en internationell arena säkerligen främst om världslitteraturens största.     

     Analysen av skönlitteraturens roll i business cases visar ett register från filosofi till rena 

citatkataloger, ur vilka undervisnings- och tillämpningssituationer kan konstrueras. Det 

återstår dock att närmare analysera några hårda fakta om själva kanon. 

 
 

6. De ledande verken 
 
När man sammanfattar källornas rekommenderade skönlitteratur, finns det som antytts flera 

slutsatser man snabbt kan dra: romanen, främst den realistiska, är tillsammans med 

Shakespeares dramer helt dominerande. Platon tas upp av några källor. Dickinson och 

Tennyson skymtar förbi som läsvärda, men finns i marginalen. Den litteratur som tas upp är 

ofta kanoniserade verk från 1800- och 1900-talet, av brittiska, amerikanska och ryska 

författare. Svenska källor tar dock upp flera svenska författare, där Strindberg och P.O. 

Enquist dominerar. I Czarniawska-Joerges och Guillet de Monthoux antologi väljer de 

medverkande författarna verk från flera europeiska länder (oftast från sina egna 

ursprungsländer). Det finns viss anledning att anta att Fyhr har influerats av Faye-Wevles 

litteraturval. 

     Nedan kommer jag att referera till den undersökning jag har gjort av önskvärda egenskaper 

hos ledarna enligt ledarskapsforskare, fackförbundet Ledarna och tidningen Chef. Av 

utrymmesskäl kommer jag i tabellerna att kalla dem 

ledarskapsforskare/branschorganisationer, eller LF/BO. De av mina källor som undervisar om 

och eller har skrivit om skönlitteratur för ledare kommer att kallas utbildare/författare eller 

U/F.  

 
6.1 En kanon för ledare 
 
Joseph Conrad är den författare som, Shakespeare undantagen, är mest frekvent representerad, 

med hela fem verk (se tabell 1 nedan). En aning förvånande är att samtliga nämns av endast 

en författare. Det kan givetvis vara en slump, men det skulle också kunna vara så att källorna 

har haft kunskap om vad som skrivits på området och därför valt att särskilja sig genom att 

föreslå andra titlar av den, enligt källorna, uppenbarligen mycket viktige Conrad. Vår svenske 

samtidsförfattare P.O. Enquist är den i sammanhanget ”nyaste” författaren. Jag ser två 

möjliga och möjligen sammanlänkade förklaringar till att han oftare än de flesta nämns av 
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källorna som lämplig läsning för ledaren: dels är relationer centrala i hans verk, och de väcker 

gärna den av många källor eftersträvansvärda empatin. Dels är hans verk mycket lästa och 

uppskattade – utbildarna/författarna tycker förmodligen personligen mycket om dem – 

samtidigt som de hyllas av kritiker. Man kan tänka sig att kombinationen av så att säga 

folkligt och fint är attraktiv.  

     Platons representation hos utbildarna/författarna bottnar i den filosofiska grunden som de 

flesta av källorna bygger  på: skönlitteraturen kan öva (bland annat) kritiskt tänkande, vilket i 

sin tur sägs göra oss till bättre demokratiska samhällsmedborgare. Tolstoj och Dostojevski är 

sannolikt de allra främsta och mest lästa representanterna för den ryska realismen och kan 

därför tyckas självskrivna, liksom Strindberg, på toppen av den svenska kanon, i den mån 

man ännu kan tala om en sådan.  

     Mer förvånande är de som saknas. Jane Austens Stolthet och fördom nämns av Oatley i 

hans lista över särskilt utvecklande litteratur, och hon förekommer på ett antal ställen i Such 

Stuff as Dreams. Hos dem av mina källor som skriver om eller undervisar i ledarskap och 

skönlitteratur förekommer inga verk av Austen. Nussbaums favorit Henry James har heller 

inte slagit igenom hos utbildarna/författarna.   

 
Tabell 1. Ledarnas kanon – författare med tre eller fler förekomster188 
 
Författare   Titel  Källa_____________________ 
 
Conrad, Joseph  Lord Jim  Gosling & Villiers 
 
Conrad, Joseph     Mörkrets hjärta        Fyhr 
  
Conrad, Joseph   Skugglinjen  Oatley 
 
Conrad, Joseph  Tyfon  Brawer 
 
Conrad, Joseph  Nostromo  Czarniawska-Joerges & Guillet 
     de Monthoux 
 
Dostojevskij, Fjodor  Brott och straff   Oatley 
 
Dostojevskij, Fjodor  Brott och straff  Fyhr 
 
Dostojevskij, Fjodor  Brott och straff  Czarniawska-Joerges & Guillet 
     de Monthoux 
 

                                                 
188 Författare med tre eller fler förekomster hos utbildarna/författarna Asplind & Faye-Wevle, Fyhr, 
Czarniawska-Joerges & Guillet de Monthoux, von Knorring Nordmark, Brawer, Gosling & Villiers, Shafritz, 
Whitney & Packer, Bloom, Landy, Oatley, Puffer. 23 verk av Shakespeare, samt ”verk av Shakespeare”, tas upp 
sammanlagt 37 gånger och av sex U/F. I denna tabell har jag valt att av utrymmesskäl endast inkludera de av 
hans verk som tas upp av tre eller fler U/F. 
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Dostojevskij, Fjodor  Dubbelgångaren Czarniawska-Joerges & Guillet 
     de Monthoux 
 
Ehnmark, Anders & Enquist, P.O.  Dr. Mabuses nya testamente  Czarniawska-Joerges & Guillet 
     de Monthoux 
 
Enquist, P.O.   Grisjakten  Czarniawska-Joerges & Guillet 
     de Monthoux 
 
Enquist, P.O.     Livläkarens besök                Fyhr  
 
Platon   verk av  Landy 
 
Platon   Staten  Gosling & Villiers 
 
Platon   Sokrates försvarstal Gosling & Villiers 
 
Strindberg, August  Hemsöborna  Asplind & Faye-Wevle 
 
Strindberg, August  Hemsöborna  Fyhr 
 
Strindberg, August     Röda rummet              Fyhr 
 
Strindberg, August  Röda rummet  Czarniawska-Joerges & Guillet 
     de Monthoux 
 
Tolstoj, Lev   Anna Karenina  Gosling & Villiers 
 
Tolstoj, Lev   Anna Karenina  Czarniawska-Joerges & Guillet 
     de Monthoux 
 
Tolstoj, Lev   Krig och fred  Asplind & Faye-Wevle 
 
Shakespeare, William  Hamlet  Shafritz 
 
Shakespeare, William  Hamlet  Asplind & Faye-Wevle 
 
Shakespeare, William  Hamlet  Whitney & Packer 
 
Shakespeare, William  Hamlet  von Knorring Nordmark 
 
Shakespeare, William  Julius Caesar  Shafritz 
 
Shakespeare, William  Julius Caesar  Asplind & Faye-Wevle 
 
Shakespeare, William  Julius Caesar  Whitney & Packer 
 
Shakespeare, William  Julius Caesar  von Knorring Nordmark 
 
Shakespeare, William  Julius Caesar  Fyhr 
 
Shakespeare, William  Konung Lear  Shafritz 
 
Shakespeare, William  Konung Lear  Whitney & Packer 
 
Shakespeare, William  Konung Lear  von Knorring Nordmark 
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6.1.1 Representation av kvinnliga/manliga författare 
 
Jag antydde redan inledningsvis att kvinnliga författare är så gott som frånvarande i 

undervisarnas/författarnas rekommendationer, vilket är mycket förvånande, då flera av 

källorna är starkt influerade av av en brittisk-amerikansk tradition, och man därför kunnat 

vänta sig en större representation av författare som Jane Austen, George Eliot och Virginia 

Woolf. Man hade också kunnat förvänta sig att Selma Lagerlöf skulle nämnas av åtminstone 

någon av de svenska källorna. Mångfald är ett tema som flera källor tar upp som viktigt, men 

det demonstrerar de alltså inte i litteraturvalet. En förklaring till den extrema 

överrepresentationen av manliga författare kan möjligtvis vara att källorna inte tror att 

gruppen ledare i näringslivet, som ju fortfarande till största delen består av män, inte kan 

identifiera sig med kvinnliga protagonister, vilket ju också forskning faktiskt tycks visa på (se 

Oatley, sid 35 i denna uppsats). Tabell 2 nedan visar hur många verk av kvinnliga respektive 

manliga och, i något fall, okända författare som rekommenderas av undervisarna/författarna. 

 
Tabell 2. U/F:s rekommenderade verk, kvinnliga/manliga författare 
 
Antal verk av manliga/kvinnliga/okända författare som hänvisas till av 

undervisarna/författarna. Utbildarna/författarna är grupperade enligt denna modell: svenska 

U/F, utländska U/F samt författare som influerat fältet ledarskap och skönlitteratur, men som 

antingen inte haft nämnvärd verksamhet inom fältet (Bloom, Landy, Oatley) eller som använt 

noveller uteslutande som direkta kunskapskällor om specifika situationer (Puffer).  

 
Källa   Kvinna Man Okänd____________________ 
 
Asplind & Faye-Wevle   0 12 2 
Czarniawska-Joerges & 
Guillet de Monthoux  1 13 0 
Fyhr   2 13 0 
von Knorring Nordmark  0 4 0 
Summa svenska U/F:  3 42 2 
 
Brawer   0 17 0 
Gosling & Villiers  1 23 2 
Summa utländska U/F:  1 40 2 
 
Bloom   0 4 0 
Landy   0 5 1 
Oatley   2 8 0 
Puffer   6 18 1 
Summa övriga U/F:  8 35 2 
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6.1.2 Vad ledaren lär av Hamlet 
 
Åsikterna om vad ett visst verk kan ge ledaren kan givetvis variera. De undervisare/författare 

jag hänvisar till i denna uppsats har olika åsikter om vad de verk den rekommenderar kan ge 

läsaren. Hamlet, exempelvis, anses kunna bidra med lärdomar om allt från ungdomliga ledare 

till förändringsarbete. Shafritz menar att Hamlet kan användas för att diskutera problem med 

en känslig, ung och obeslutsam ledare. Asplind och Faye-Wevle menar att Shakespeare här 

delar med sig av insikter om att självkännedom är svårt och tar tid, och även om roller inom 

organisationen, ett reflektivt och moget ledarskap samt balansen mellan insikt och cynism. 

Plikt, integritet, nödvändigheten av att vilja agera, val och konsekvenser, svek, obeslutsamhet, 

maktens tjusning samt felaktig strategi är vad Whitney och Packer ser som verkets lärdomar 

till ledaren, medan von Knorring Nordmark menar att Hamlet kan användas för att diskutera 

kaos och förändring.  

     I tabell 3 visas vad utbildarna/författarna anser att Hamlet kan ge ledaren, och ifall 

ledarskapsforskarna/branschorganisationerna anser att detta är relevant. Tabellen visar alltså 

ett exempel på hur ett enskilt verk kan relateras till det jag diskuterat ovan i avsnitten 2.4 och 

2.5. Den lista jag refererar till i tabell 3 är den jag samanställt i tabell 4: Ledarnas viktigaste 

egenskaper enligt LF/BO, och som omfattar de egenskaper som nämnts som viktigast hos 

Jackson & Parry, Döös & Waldenström, fackförbundet Ledarna och tidningen Chef. 

 
 
Tabell 3. Vinster med att läsa Hamlet 
 
Utbildare/författare  Vinst  Finns i LF/BO:s lista________  
 
Shafritz   Känslighet 
   Ungdom 
   Handlingskraft  x 
 
Whitney & Packer  Plikt 
   Integritet  x 
   Handlingskraft  x 
   Val & konsekvenser 
   Makt/maktmissbruk 
   Strategi 
 
Asplind & Faye-Wevle  Mognad  x 
   Roller 
   Kritisk reflektion x 
    
von Knorring Nordmark  Förändring 
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6.2 Behov och behovsuppfyllelse 
 
Utbildarna/författarna som jag hänvisar till i denna studie berättar om vilka egenskaper 

ledaren kan förstärka med hjälp av skönlitteraturen – men överensstämmer deras tankar om 

behoven hos ledarna med de behov som ledarskapsforskare och branschorganisationer har 

identifierat?  

 
6.2.1 Ledarnas viktigaste egenskaper 
 
I tabell 4 visas de egenskaper och förmågor som de ledarskapsforskare/branschorganisationer 

jag studerat anser vara viktigast. Dessa egenskaper/förmågor ansågs, i denna ordning, där den 

viktigaste egenskapen nämns först, vara de mest önskvärda för en ledare. Detta enligt nämnda 

Jackson & Parry, Döös & Waldenström, fackförbundet Ledarna och tidningen Chef. Jag har 

skapat kategorierna utifrån dessa källor.189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 Döös & Waldenström (2007); Jackson & Parry (2011); ledarna.se; www.chef.se/9-punkter-foer-ett-bra-
ledarskap/. I sammanställningen har vikten lagts vid, i ordning med den viktigaste först: Jackson & Parry, Döös 
& Waldenström, Ledarna, tidningen Chef (ledarskapsforskarna/branschorganisationerna eller LF/BO). Ingen 
väsentlig skillnad märktes mellan den utländska källan och de svenska. Egenskaper som nämndes i Vinnova-
studien, dock ej hos Jackson & Parry är: intelligens, stöttande, empati och kritisk reflektion. Döös & 
Waldenström hänvisar till Johnson och Indvik, som förespråkar att såväl ledare som anställda bör utveckla sin 
emotionella intelligens för att uppnå resultat. Med emotionell intelligens avses ”self-awareness, self-regulation, 
motivation, empathy och social skill” (Detta motsvarar de egenskaper jag i denna uppsats tabeller sammanfattat 
som mognad.) 
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Tabell 4. Ledarnas viktigaste egenskaper enligt LF/BO 
 
Egenskap   Tas upp som viktig av  Placering____ 
 
Kommunikationsförmåga   J&P, D&W, L, TC  1 

Ambition    J&P, D&W, L, TC  1 

Mognad    J&P, D&W, L, TC  1 

Självbehärskning  J&P, D&W   2 

Lust att leda   J&P, L   3 

Mod    J&P, L   4 

Integritet    J&P, TC   5 

Intelligens    D&W, TC   6 

Stöttande    D&W, TC   6 

Relationsskapande   L, TC   7 

Empati    D&W   8 

Kritisk reflektion  D&W   8 

Föredöme   TC   9 

Engagemang    TC   9 

Handlingskraft    TC   9 

Förmåga att fokusera   TC   9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 Utbildarna/författarnas viktigaste ledaregenskaper 
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Om man går till utbildarna/författarna (U/F) för att undersöka vilken vikt de lägger vid de 

egenskaper som ledarskapsforskarna/branschorganisationerna tar upp, får man en annan 

rangordning. Ambition och mognad har dock en topplacering även här. 

Kommunikationsförmåga är också mycket viktigt för båda grupperna. Relationsskapande, 

kritisk reflektion och engagemang anses av utbildarna/författarna ha betydligt större relevans 

än vad detta ges av ledarskapsforskarna/branschorganisationerna (LF/BO). Intelligens, som 

LF/BO anser vara en viktig egenskap, nämns inte isolerat av någon U/F. Däremot får man 

förutsätta att det ingår som ingrediens i bl.a. analys och strategi, som förekommer hos U/F. 

Tabell 5 visar på skillnaden mellan LF/BO och U/F i fråga om vilka egenskaper som anses 

viktiga. 

 

Tabell 5. Ledarnas viktigaste egenskaper enligt U/F190 
 
Egenskap   Placering, U/F                          Placering, LF/BO__________  
 
Ambition   1  1 
Mognad   2  1 
Relationsskapande  2  7 
Kritisk reflektion  2  8 
Engagemang   2  9 
Kommunikationsförmåga  3  1  
Integritet   3  5 
Självbehärskning  4  2 
Stöttande   4  6 
Handlingskraft   4  9 
Lust att leda   5  3 
Mod   5  4 
Förmåga att fokusera  5  9 
Intelligens   -  6 

 
 
6.2.3 Utbildarna/författarnas viktigaste egenskaper jämfört med 
ledarskapsforskarna/branschorganisationernas 
 
Om man lägger till alla egenskaper som källorna tar upp till listan, ser den ut som i tabell 6 

nedan. Ansvar, anpassningsförmåga, ordning, moral och diskussioner om makt och 

maktmissbruk är tydligt viktigare för U/F än för LF/BO. Lust att leda, däremot, ses som 

betydligt mindre viktigt. 
                                                 
190 Önskvärda egenskaper som finns representerade i LF/BO:s lista över de viktigaste ledaregenskaperna, se 
tabell 4, ordnade efter antalet källor som tar upp dem. Markanta skillnader i fet stil. Intelligens finns inte tydligt 
uttryckt som egenskap/färdighet som kan studeras hos någon av U/F, men kan hittas i t.ex. förmågan att göra 
goda val. Placering, U/F visar på de egenskaper som tas upp av flest U/F, i rangordning med den oftast 
förekommande först. 
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Tabell 6. Utbildarna/författarnas viktigaste ledaregenskaper – samtliga191  
 
Egenskap (ant. U/F)  Placering, U/F  Placering, LF/BO___________  
 

Ambition 6   1  1 
Mognad 5   2  1 
Relationsskapande 5  2  7 
Kritisk reflektion 5  2  8 
Engagemang 5   2  9 
Ansvar, 5   2  0 
Kommunikationsförmåga 4  3  1  
Integritet 4   3  5 
Anpassningsförmåga, 4  3  0 
Makt/maktmissbruk, 4  3  0 
Ordning, 4   3  0  
Moral, 4   3  0 
Självbehärskning 3  4  2 
Stöttande 3   4  6 
Kreativitet, 3   4  0 
Mångfald, 3   4  0 
Balans i livet, 3   4  0 
Konflikthantering, 3  4  0 
Självförtroende, 3  4  0 
Handlingskraft 3  4  9 
Människokännedom, 2  5  0 
Kunskap/information, 2  5  0 
Auktoritet, 2   5  0 
Hantera motgångar, 2  5  0 
Gruppdynamik, 2  5  0 
Målsättning/vision, 2  5  0 
Analys, 2   5  0 
Kvinnligt/manligt ledarskap, 2  5  0 
Lust att leda, 1   6  3 
Mod, 1   6  4 
Förmåga att fokusera, 1  6  9 
Förutseende, 1   6  0 
Effektivitet, 1   6  0 
Företagskultur, 1  6  0 
Plikt, 1   6  0 
Lojalitet, 1   6  0 
Ledarskap/samhällsutveckling, 1 6  0 
Strategi, 1   6  0 
Timing, 1   6  0 
Maktskiften, 1   6  0 
Rättvisa, 1   6  0 
Identitet, 1   6  0 
Säljkunskap, 1   6  0 
Intelligens, 0   -  6 
 
 

 
 
                                                 
191 Önskvärda egenskaper enligt U/F, ordnade efter antalet U/F som tar upp dem. Egenskaper som även finns på 
LF/BO:s lista (se tabell 4) kursiverade. Markanta skillnader i fet stil. Intelligens finns inte tydligt uttryckt som 
egenskap/färdighet som kan studeras hos någon av U/F, men kan hittas i t.ex. förmågan att göra goda val. 
Placering, U/F, visar på de egenskaper som tas upp av flest U/F, i rangordning med den viktigaste först. U/F som 
ingår: Asplind & Faye-Wevle, Brawer, Czarniawska-Joerges & Guillet de Monthoux, Fyhr, Gosling & Villiers, 
Shafritz, von Knorring Nordmark,Whitney & Packer. 
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6.2.4 Viktigast för kvinnor/män 
 

En uppdelning av utbildarna/författarna i kvinnor, män respektive par bestående av en kvinna 

och en man, visar att det finns vissa skillnader i fråga om vilka egenskaper som anses viktiga 

hos ledaren, även om det låga antalet gör att resultaten får ses som en fingervisning om hur 

det möjligen ser ut. Ambition tycks t.ex. anses viktigare av männen, medan engagemang har 

fler kvinnliga förespråkare. Ingen av kvinnorna har ansett att ”de tre stora egenskaperna” 

enligt tidigare: kommunikationsförmåga, ambition och mognad är särskilt viktiga. 

 

Tabell 7. U/F:s viktiga ledaregenskaper, kvinnor/män/par kvinna & man192 
 

Egenskap  Förekomst: kvinna man kvinna/man_______________ 
 
 

Kommunikationsförmåga  0 2 2   

Ambition    0 4 2 

Mognad    0 3 2 

Självbehärskning   0 1 2 

Lust att leda    0 0 1 

Mod    0 0 1 

Integritet    0 2 2 

Intelligens    0 0 0 

Stöttande    0 1 2 

Relationsskapande   1 2 2 

Empati    0 1 2 

Kritisk reflektion   1 2 2 

Föredöme    0 1 2 

Engagemang    1 1 3 

Handlingskraft    0 1 2 

Förmåga att fokusera   0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
192 Önskvärda egenskaper ur LF/BO:s lista (tabell 4), ordnade efter önskvärda egenskaper enligt ovan, här med 
värden för antalet U/F som tar upp dem, samt grupperade i först kvinnliga, därefter manliga U/F och sist par 
bestående av en kvinna och en man. Antal kvinnliga U/F: 1. Antal manliga U/F: 5. Antal U/F med en kvinna och 
en man: 4. Markanta skillnader i fet stil. 
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7. Avslutande diskussion 
 

Har jag genom dessa undersökningar fått svar på mina frågor?  

     Vilken skönlitteratur rekommenderas ledare att läsa – finns en kanon?  

Vi har sett att man faktiskt kan tala om en sorts kanon inom fältet skönlitteratur för ledare, 

och att det är den realistiska romanen och Shakespeare som framhålls som särskilt läsvärda 

för ledaren. Min fördjupande analys har emellertid också pekat ut ett mycket rbedare register 

av författare och verk. 

     Vad anser källorna att den valda skönlitteraturen kan ge ledaren?  

Argumenten för dessa verk är framför allt de psykologiskt djupgående beskrivningarna av 

karaktärerna och protagonisternas utveckling, respektive, hos Shakespeare, ofta en djup 

kännedom om makt och människor. Man menar att man genom denna läsning kan upptäcka 

såväl sig själv som andra och maktens strukturer och strategier. En stor brist, som jag ser det, 

är underrepresentationen av kvinnliga samt icke västerländska författare.  

     Motsvarar detta de behov näringslivet har?  

De källor jag använt i denna uppsats och som arbetar med eller skriver om ledarutbildning 

och skönlitteratur har i stort sett samma uppfattning om vilka egenskaper som ledaren bör ha 

och stärka som mina källor inom ledarskapsforskning och praktisk ledarskap. Jag anser att de 

har förstått vad näringslivet efterfrågar och erbjuder en lösning som ganska väl motsvarar 

detta. 

     Hur kan vi kontextualisera och värdera kunskapsläget? 

Fungerar ledarutbildning med skönlitteratur? Det är svårt att säga. Vi kommer kanske aldrig 

att kunna mäta effekterna, då det är svårt att mäta ledarskapets effektivitet och kvalitet i sig. 

Jag tycker att Eva Faye-Wevle är inne på rätt spår när hon menar att om ledarna känner att de 

har fått ut något av utbildningen, ja då har de också det. Om företaget sedan kan räkna hem 

insatsen i siffror är en annan fråga, men det kan de knappast med någon annan utbildning 

heller. Låt alltså chefen välja själv. Joshua Landy menar, lite raljerande, att den som verkligen 

söker visdom kan finna den var som helst, och visst ligger det något i det. Resultaten från de 

psykologiska tester som jag hänvisar till i den här uppsatsen indikerar dock att det finns 

särskilt mycket att hämta i skönlitteraturen för den som söker en djup personlig utveckling.  

     För egen del tror jag att de stora vinsterna med ledarutbildning med skönlitterära inslag är 

just att relationerna till andra har möjligheter att förbättras, och i och med det 

kommunikationen. De potentiella vinsterna är många: bättre relationer ger ett bättre klimat, 

som sannolikt är mer tillåtande och därför mer kreativt, vilket i sin tur kan vara utvecklande 
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för företaget. Om trivseln ökar, minskar sjukfrånvaron sannolikt, och prestationerna kan även 

förbättras. Tidsbesparingarna kan bli stora när man lär sig att kommunicera mer effektivt. Om 

man kortfattat ska försöka beskriva hur det fungerar, så tror jag att det handlar om följande 

insikter och lärdomar: Andra tänker inte som du (och det är helt i sin ordning). Problem 

uppstår för att andra inte tänker som du. Så här kan du möta problem som uppstår för att 

andra inte tänker som du. Så här kan du jobba för att problemen inte ska uppstå igen.  

     Konstens existensberättigande motiveras ständigt i skolvärlden, i didaktiken, i politiken 

och i sociala sammanhang. Att man idag ofta diskuterar kulturens, och särskilt då 

litteraturens, ”mervärden” – vad som kan finnas utanför själva läsupplevelsen – har av många 

tolkats som ett exempel på hur man i samhället idag alltid söker vinning på något plan och att 

man instrumentaliserar kulturen. Konsten måste få fortsätta vara konst, för sin egen skull! 

menar man. Jag tror att man ska se det här fenomenet ur en annan synvinkel: vi lever i ett 

samhälle där kraven är höga, såväl inom arbetslivet som i det privata. Vi är stressade, och 

vänder oss till litteraturen (bland annat) för att söka njutning och avkoppling (med mera). 

Men eftersom vi ständigt lever med skuldkänslor över att inte hinna med mer jobb, städning, 

utbildning, tid med barnen etc. behöver vi legitimera läsningen. Vi vill ha en auktoritet som 

berättar för oss att det vi sysslar med när vi läser inte är något lättsinnigt nöje, utan istället 

något värdefullt. Så tror jag att man måste se på utvecklingen. Vi är stressade, men vi vill 

läsa. Vi behöver bara höra att det är okej.     

     Att skönlitteraturen bevisligen gör oss bättre på sociala relationer gör den inte mindre 

konstfull eller mindre njutbar, precis som att äpplet inte smakar sämre för att det är nyttigt. 

Det är inget konstigt med det. 

 

Förslag till framtida forskning 

En historisk och global översyn över det här fältet – liksom dess totala omfattning – skulle 

också vara mycket intressant att genomföra för att bland annat kunna se hur inställningen till 

skönlitteratur förändras över tid och hur geografiska/kulturella skillnader spelar in. Det vore 

också mycket intressant att dokumentera arbetet i en grupp som deltar i ledarutbildning med 

skönlitteratur: varför har man valt just den här modellen? Vad tror man sig kunna få ut av 

utbildningen? Hur arbetar man? Vilka verk läser man? Vem har valt dem och med vilka 

argument? Hur läser ledaren och vad upplever hon/han under läsningen? Vilka resultat känner 

deltagarna att de har uppnått? 

Det vore dessutom mycket intressant att genomföra tester enligt den modell som 

ledarutbildaren Stefan Söderfjäll föreslår: ta tre grupper, ge en av dem en konventionell 
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ledarutbildning, en av dem en ledarutbildning med skönlitteratur och en av dem ingen 

utbildning alls, och mäta resultat efteråt. Vad som ska mätas och hur är en svår fråga, som 

förmodligen får lösas med självuppskattningar inom vissa parametrar före och efter 

utbildningen.  

     Försök inom andra grupper än ledare har också en potential att ge intressanta resultat. Hur 

kan man använda metoden för att utbilda yrkesgrupper som poliser, präster, socialarbetare, 

lärare? Kan man använda den i terapi? Parterapi? Lär man känna varandra på ett ”djupare 

plan” när man diskuterar skönlitteratur? Hur kan det i sådant fall användas för att förstärka 

gemenskapen i grupper, t.ex. inom skolan och idrotten? Och inte minst – finns det gränser för 

hur personliga frågor man ska ta upp i dessa sammanhang och vilket engagemang man ska 

kräva av deltagarna? Är det etiskt riktigt att kräva att ett skolbarn ska berätta om sina innersta 

känslor i en gruppsituation?   

 
 

Ett ödmjukt förslag till en modell för ledarutbildning med skönlitteratur 

Kan man alltså rekommendera ledarutbildning med skönlitteratur? Ja, det tror jag. Vi kan 

åtminstone känna oss ganska säkra på att deltagaren inte far illa av det, utan istället får en 

chans att utvecklas och lära känna sig själv och andra bättre. Om jag skulle ge några ödmjuka 

råd till den som vill försöka så skulle de se ut så här:  

1, Ta reda på vilka frågor som är viktiga för just din grupp. Kanske de har specifika problem 

eller frågor som berör dem alla eller en stor del av dem. I annat fall bör man utgå från 

näringslivets och ledarnas behov, till exempel enligt tabell 4 i denna uppsats: ledarnas 

viktigaste egenskaper. 

2, Välj romaner som är mer avancerade än genrelitteratur som t.ex. deckare, och som gärna 

utmanar invanda föreställningar. Relationer mellan människor bör vara ett centralt tema. Om 

man läser flera verk, kan en roman som på ett eller annat sätt behandlar företagande 

inkluderas, för att nyttja gruppens samlade erfarenheter i diskussioner om deltagarnas 

vardagsutmaningar och frågeställningar. Se till att inkludera verk av såväl kvinnliga som 

manliga författare, av författare från andra kulturområden och sociala skikt än det egna. Detta 

för att vidga läsarens perspektiv. Att genomgående använda verk med kvinnliga protagonister 

i en grupp med en eller flera manliga deltagare kan vara kontraproduktivt, då manliga läsare 

har svårt att identifiera sig med kvinnliga karaktärer, vilket påverkar upplevelsen (se Oatley, 

sid 35 i denna uppsats). 

3, Läs enskilt, men diskutera i grupp under handledning, tillsammans med ledare på liknande 

ansvarsnivåer i andra företag. Detta för att de för det första sannolikt har liknande erfarenheter 
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och frågeställningar. För det andra kan diskussionen bli friare och mer avspänd om man kan 

tala fritt och personligt utan att riskera att förändra sin egen position eller lämna ut kolleger 

inom företaget för mycket. Att känna till varandras arbete men inte medarbetare är att 

rekommendera. Att hålla den här typen av diskussioner inom ett företag ser jag som mindre 

lämpligt.  

4, I Louise M. Rosenblatts anda vill jag hävda att det är sannolikt att läsupplevelsen blir 

mindre för den som får instruktioner för läsningen på förhand, och söker svar i texten 

(efferent läsning). Låt därför läsaren läsa förutsättningslöst (estetisk läsning), för att sedan 

ställa frågor om de teman du tänkt att det valda verket ska belysa och ge upphov till samtal 

om.  

5, Följ upp resultatet genom intervjuer med deltagarna en tid efter utbildningen. Hur har de 

påverkats? Har utbildningen påverkat deras arbetsinsats eller välbefinnande? Kanske båda?   
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