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Sammanfattning 

Denna uppsats förser läsaren med en diskursanalys av böcker inom, vad som i arbetet 

kommer benämnas som, ”framgångslitteratur”. Med detta menas litteratur av rådgivande 

karaktär som riktar sig till människor som vill gå från att må bra till att må bättre, till att 

bli mer framgångsrika, mer nöjda, mer effektiva, lyckligare osv. Det finns idag flertalet 

diskursanalyser av självhjälpslitteratur; dvs. den typ av litteratur som vänder sig till 

personer som vill gå från att må dåligt till att må bra eller bättre. Jag har dock funnit 

diskursanalyser kring just framgångslitteratur vara näst intill obefintligt. Därav har 

förhoppningen varit att denna studie ska fylla ett viktigt tomrum i det analytiska fältet 

kring det moderna samhället och dess fokus på framgång och utveckling. Genom en 

selektion av tre böcker synliggörs och analyseras denna ”framgångsdiskurs”. 

I studien undersöks huvudsakligen vilka konstruktioner som är framstående inom den 

valda framgångslitteraturen och vilka uppmaningar läsaren får däri. Arbetet knyts an 

till teorier och tidigare forskning inom områden som bl.a. det moderna samhället, 

identitet, lycka och otillfredsställelse.  

Av studien framgår det att framgångslitteraturen fokuserar på individens eget ansvar 

över sitt liv och en synnerligen framstående konstruktion är att läsaren har mängder av 

möjligheter, möjligheter som proklameras bli tillgängliga genom individens vilja, 

fokusering samt att kontinuerligt och medvetet välja det ”rätta” sättet att tänka, sätta upp 

mål och agera. Vidare har individens framgång och ständiga utveckling en central plats i 

diskursen, och individens varande sammankopplas med vad denne gör vilket öppnat 

upp för att titta på hur identitet konstrueras. 

Genom diskursen, samt genom författarnas auktoritärt framställda position i relation till 

läsaren, konstrueras och rekonstrueras kort sagt föreställningarna att ”man är vad man 

gör” och att ”man kan om man vill”. Något som kan relateras till de värdegrunder som 

vårt moderna samhälle tycks generera.  

 

Nyckelord 
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Inledning  

I dagens mångfacetterade samhälle har vi inte bara fått ökade valmöjligheter inom de allra 

flesta områden, vi har också tillgång till oerhörda mängder information. Det finns idag även 

en uppsjö av böcker, och även internetsidor, med tips, råd och uppmaningar om hur man kan 

eller rent av borde förbättra sin livsituation. Här talas det om vad och hur man ska göra, 

förändra, utveckla och förbättra saker och ting; en typ av framgång- och utvecklingsdiskurs. 

Denna diskurs är framstående i det jag valt att benämna som framgångslitteratur1. Men 

parallellt med detta blommar det upp minst lika många budskap som signalerar det motsatta; 

att vi faktiskt mår bättre av att inte ändra så mycket, försöka se det fina i det som är, leva i 

nuet med acceptans, stressa så lite som möjligt osv. Rådgivande litteratur råder det ingen 

direkt brist på, och man kan ju fråga sig hur mycket tips och råd vi egentligen behöver? 

Eftersom exploateringen av denna typ av information är så pass stor idag, och eftersom vi 

dagligen möts av information vi nödvändigtvis inte själva väljer, däribland uttalanden kring 

bl.a. framgång och lycka, anser jag det högst relevant och aktuellt att undersöka vad det är för 

typ av budskap som egentligen framförs till oss mottaggare via dessa kanaler. Det är viktigt 

att titta närmare på hur dessa budskap konstrueras och vilka uppmaningar som läsaren möter, 

eftersom dessa konstruktioner i förlängningen kan påverka hur vissa fenomen värderas av 

samhället och dess medlemmar. Något som i sin tur kan tänkas leda till eventuella 

konsekvenser, så som otillfredsställelse hos individer som försöker eftersträva 

uppmaningarna. I denna studie kommer jag dock endast kunna spekulera i hur dessa 

konstruktioner påverkar individer eftersom arbetet kommer utföras med diskursanalys som 

metod. Huvudsaken är istället att studera vilka budskap2 som denna typ av framgångslitteratur 

förmedlar. Till detta vill jag anknyta Dauns (1975) mening om att kulturella kriterier för 

mänskligt värde i hög grad påverkar synen på egenvärdet; dvs. beroende på vad ett visst 

samhälle framställer som eftersträvansvärt formas synen på egenvärdet3. Att prioritera dessa 

kulturellt formade värden blir med andra ord viktigt eftersom egenvärdet är beroende av de 

                                                 
1 Jag kommer under arbetets gång referera till ”framgångslitteratur” som mitt urval. Med framgångslitteratur 
åsyftar jag den typ av böcker som är av rådgivande karaktär, med tips och uppmaningar till läsaren hur den 
exempelvis ska bli mer framgångsrik, lyckligare, mer tillfreds, utveckla sig själv osv.  
2 Under ”Syfte & problemställningar” tydliggör jag hur jag valt att definiera begreppet budskap i detta arbete. 
3 Egenvärdet kan ses som individens självupplevda värde. 
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sociala belöningar som vissa typer av beteenden ger. Han talar vidare om stora avståndet 

mellan det ideala livet och människors faktiska liv, ett avstånd som bidrar till att förklara vårt 

samhälles betydande omfattning av psykiska besvär (a.a. s. 63). Välbefinnande kan 

huvudsakligen ökas genom ökade individuella resurser (s. 61) och dessa individuella resurser 

möjliggör förändring av handlingar, livsform samt ”utnyttjandet av omgivningen”(s. 59).  

I några studier rörande småföretagare och framgång visas följande resultat: den finansiella 

aspekten spelar visserligen en roll, men, den ger inte framgång dess centrala eller mest 

värdefulla innebörd. Det står snarare personliga aspekter som bl.a. egna prestationer, 

personlig tillfredställelse (Walker and Brown, 2004; Andersson, 2008) samt nära sociala 

relationer (Schwartz, 2004) ansvariga för. Binswanger (2006) skriver om hur människor i 

utvecklade länder, dit Sverige tveklöst kan tillräknas, upplever allt mer tidspress och han 

menar att resultaten av den tidigare forskning som han tagit del av tyder på att det vore bättre 

om människor arbetade mindre och hade mer fritid. Att fler och fler känner stress i samhällen 

med välstånd och är mindre lyckliga och tillfredställda med sina liv (Schwartz, 2004) kan vara 

en av effekterna som konstruktioner kring begrepp som framgång och lycka bidragit till. Men 

även om betydelsen av just framgång inte enbart består av privatekonomiska aspekter är det 

än så attraktivt för många individer. Framgång som begrepp och fenomen är alltså 

mångfacetterat. Jag anmärker vidare att begrepp som framgång och lycka ofta förekommer 

tillsammans, och det kan tänkas att det har konstruerats en association dem emellan. Jag 

hypotiserar att detta även möjliggör en association mellan respektive begrepps motpol. Detta 

leder mig in på arbetets syfte och problemställningar. 

Syfte och problemställningar 

Konkret är syftet med arbetet att synliggöra och analysera vilka budskap som 

framgångslitteraturen signalerar. Ett problem på ett individuellt plan, och i förlängningen på 

ett samhälleligt plan, är att människor i välutvecklade länder, så som Sverige, är allt mer 

otillfredsställda (Daun, 1975 m.fl.). Jag ser utgivningen av framgångslitteratur som ett möjligt 

symptom på detta. Eftersom bokutgivning följer efterfrågan vågar jag påstå att det exsisterar 

en strävan eller längtan, på individnivå, efter att nå de attraktivt framställda mål som 

framgångslitteraturen annonserar.  Syftet på ett bredare plan baseras på mitt resonemang att 

det skulle kunna finnas ett cirkulärt samband mellan: 1) att många människor är 

otillfredssällda och/eller längtar efter något ”bättre”, 2) att det finns så mycket litteratur med 

budskap om hur man kan göra för att få det ”bättre” och att 3) detta påverkar vilka tillstånd 
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och värden som lyfts fram som önskvärda och ”bättre” i vårt samhälle, vilket i sin tur kan 

bidra till människors otillfredsställelse i den ständiga strävan efter det ”bättre” livet. Denna 

form av litteratur kan alltså tänkas vara med och reproducera den plats som budskapen har fått 

i vårt samhälle; samtidigt som litteraturen vill ”hjälpa” individer att nå ett ”önskvärt” tillstånd 

för att på så vis må ännu bättre, innehåller de kulturella kriterier för mänskligt värde som 

påverkar egenvärdet (jfr Daun, 1975).  

Under arbetets gång kommer ordet budskap användas för att tala om meningar som signalerar 

något visst, exempelvis meningar som meddelar huruvida något är bättre eller sämre. Jag 

menar att budskap kan bestå av följande dimensioner: uppmaningar, konstruktioner4, 

värderingar och normer. Den övergripande frågeställningen för mitt arbete är: Vilka budskap 

möter dagens individer genom den valda typen av litteratur? Med denna samt med 

nedanstående underfrågor hoppas jag på att kunna uppfylla arbetets syfte. 

 Vilka konstruktioner är framstående i den valda framgångslitteraturen? 

 Vilka typer av uppmaningar finns?  

 Hur konstrueras identitet? 

 Vilka värderingar och normer verkar råda? 

Det finns flertalet diskursanalyser med fokus på självhjälpsböcker; den typ av litteratur som 

bl.a. behandlar vad och hur man kan göra för att må mindre dåligt och istället må bättre. Men 

diskursanalyser kring framgånglitteratur är inte alls lika utbrett5, dvs. analyser av böcker som 

riktar sig till människor som inte nödvändigtvis vill gå från att må dåligt till att må bra, utan 

snarare gå från att må bra till att må ännu bättre; till att bli mer framgångsrik, mer nöjd, mer 

effektiv, lyckligare osv. Gärdenfors (2006) skriver att språket inte är till för att representera 

saker och ting som de är, utan snarare till för att ”få andra att konstruera vissa inre 

föreställningar och att uppmärksamma dem på ett visst sätt.”(a.a. s. 96). Med detta sagt är min 

förhoppning att denna studie ska kunna bidra till en ökad insyn i vad som konstrueras i den 

valda framgångslitteraturen, samt vad dessa signalerar för budskap och hur dessa används i 

litteraturen.. Jag kommer även titta på hur jaget och det man gör i den valda litteraturen 

presenteras i relation till huvudsakligen vem man är, identitet, framgång, lycka och 

utveckling. Jag kommer använda mig av mitt teoretiska ramverk som jämförelsegrund i min 

analys av data.  

                                                 
4 Framgång, lycka, effektivitet och personlig utveckling är exempel på begrepp vars innebörd konstrueras. 
5 I mina sökningar har jag inte lyckats finna en enda sådan studie. 
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Arbetets grundperspektiv 

Arbetet igenom kommer jag att utgå ifrån ett social konstruktivistiskt perspektiv och utgår 

därmed ifrån att innebörd och tolkning av olika budskap, begrepp eller fenomen inte är givna 

av naturen, utan är något som konstrueras och rekonstrueras i diskurser, av individer, 

grupper, och i förlängningen, samhällen. Det som står i den valda litteraturen antas alltså inte 

stå för hur verkligheten definitivt och faktiskt ser ut, utan snarare vara en del i hur 

verkligheten skapas, återskapas, tolkas och värderas. En ganska central poäng med att säga 

just social konstruktion är att belysa faktumet att det som åsyftas är något som inte kan uppstå 

av sig självt eller endast av en person utan är något som konstrueras genom någon form av 

interaktion människor emellan6 (Hacking, 2000, s.30, jfr Aspers, 2002, s.16).  Innebörden av 

exempelvis framgång är inte av naturen given och finns inte utan att vi tillskriver begreppet 

dess innebörd. Exempelvis avspeglar medier inte bara verkliga händelser utan ”bidrar också 

till att forma dem” (Giddens, 2009 s. 38). Den värld vi lever i påverkar oss men samtidigt står 

människan faktiskt själv som konstruktör av världen; ”… världen är en mänsklig produkt, en 

social konstruktion” 7 (Johansson och Lalander, 2010 s. 71). Dahlgren och Starrin (2004) 

menar att även emotioner till stor del är socialt konstruerade och att den kultur vi lever i, i 

olika grad påverkar ”vad vi känner och de uttryck som våra känslor tar” (s. 18).  

Teori & tidigare forskning 

Jag har gjort en selektion av aspekter inom detta avsnitt och har endast tagit med det som går 

att koppla till arbetets syfte och fokus, samt som kan ge en bild av vad som redan gjorts och 

tagits fram inom fältet. Jag har sammanflätat teori och tidigare forskning dels för att en stor 

del av den tidigare forskningen innefattar teorier och dels för att det ska bli mer lättläst och 

begripligt hur de olika författarnas/studiernas meningar hänger samman. Fyra teman har 

bestämts: det moderna samhället8, identitet, lycka och framgång, otillfredsställelse9 till följd 

av att dessa aspekter är centrala inom framgångslitteratur.  

                                                 
6 Jag nämner här essentialismen, som kan ses som motsatsen till social konstruktivismen. Medan detta perspektiv 
utgår ifrån sociala konstruktioner talar essentialister om essentiella, beständiga och av naturen givna 
egenskaper; oundvikliga egenskaper som är oberoende av tid och rum (Hacking, 2000, m.fl.) 
7 Anmärker att bara för att något är socialt konstruerat innebär det inte att det är lättföränderligt (a.a. s. 82).  
8 Eftersom arbetet baseras på det moderna samhället anser jag det vara centralt att här lyfta fram det. 
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Det moderna samhället 

Det finns flera olika benämningar och definitioner av det moderna samhället10. Därav kommer 

jag använda mig av den benämning som respektive författare själv använt.   

Senmoderniteten skapar vissa specifika sociala former och är extremt dynamiskt. Tid och rum 

har blivit åtskilda och ”tömts ut” från varandra; dessa två är inte längre kontextuellt beroende 

”här och nu”, utan vi kan ta del av information, saker och ting från olika tider och platser- 

ända upp till global nivå (Giddens, 2009 s. 24-27). Giddens menar att framtiden idag ständigt 

dras in i nutiden och att avlägsna händelser och förmedlade erfarenheter allt mer påverkar 

nära händelser, självets intimitet, självidentiteten samt ens organisering av sociala relationer. 

Kupferberg och Kupfenberg (1995) menar att moderniteten kan orsaka att individer tenderar 

att övervärdera rationalitet (s. 35). Helt nya typer av individualiserade möjligheter men också 

risker har uppstått i det moderna samhället, något som inneburit och innebär att individerna 

måste ägna sig åt självreflexivitet och individuell kompetensutveckling (a.a. s. 46).   

Bendle (2002) talar om högmodernitetens ”jag” och fyra problem som kännetecknar det:  

1. Problematiseringen av självkännedom: jaget har gått från att i förmoderna epoker vara 

öppet och ganska ointressant till att bl.a. ses som något stort och komplext.  

2. Förskönandet av individens potential: att vara tillfreds med det som är och trivas i att 

vänta på ”det som komma skall” har i det moderna samhället övergått till att en allt 

större prioritet och fokus läggs på självuppfyllelse. 

3. Nya identiteter eftersträvas: Den ökade sociala rörligheten och individualismen har 

möjliggjort att nya identiteter kan etableras och efterlevas.  

4. Självdefinering har fått en ny flexibilitet: ”identitet” baseras på nu på fluktuerande och 

”icke-absoluta” grunder. De tidigare definitionerna av ”identitet” har förfallit- sådana 

som bestod av mer förutsägbara sociala strukturer och processer. (a.a. s. 6). 

Problematiken med ”jaget” i det moderna samhället har med andra ord förvärrats; tidigare har 

jaget huvudsakligen förknippats med likformighet, tillskillnad från det moderna, mer 

föränderliga jaget.  En central konklusion som Bendle framför är att högmoderniteten 

kännetecknas av globaliseringens ökade krav på individen, och i relation till individens 

kapacitet att faktiskt svara på dessa krav, skapas en tydlig ”spänning” (a.a. s. 17).  Daun 

(1975) talar om det ”dynamiska synsättet”; att förandringar av samhället och av individens 

                                                                                                                                                         
9 I vårt moderna samhälle med sitt höga tempo och generella strävan efter utveckling verkar det finnas mängder 
av människor som är otillfredsställda på ett eller annat plan i livet, varför jag här kommer titta lite mer på det. 
10 Så Som senmodernitet, högmodernitet, postmodernitet, postindustrialism, kunskapssamhället m.m.  
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personlighet och fortlöpande sker och att det råder en ständig växelverkan mellan människan 

och omgivningen. Människor tenderar att frekvent utöka nya värden och skapa sig nya 

intressen och mål. Vad som i en viss kultur betraktas som eftersträvansvärt omdefinieras om 

vartannat, vilket också leder till att anspråksnivåer förskjuts (s. 56). Daun menar att ”den 

otillfredsställda människan antas vara en resurssvag individ i en resurskrävande omgivning” 

(a.a. s. 61, egen kursivering). 

Johansson och Lalander (2010) refererar till bl.a. Randall Collins mening om att dagens 

västerländska samhälle präglas av individualism; en genom media, språk och ritualer socialt 

konstruerad sådan. Individen porträtteras som något självständigt. En ”individideologi” 

skapas och återskapas ständigt, och tas även ofta för given. Men trots föreskrivandet av att 

aktören innehar en stor ”frihet” i det västerländska, moderna samhället, så är det sällan frågan 

om ett fritt skapande, eftersom denna frihet och de handlingsmönster som tillskrivs aktören 

”sker i relation till och inom ramen för sociala strukturer” (a.a. s. 73, egen kursivering).   

Aspers (2002) menar att en konsekvens av modernitetens interaktionsformer är att det hos 

individen uppstår ett slags existentiellt problem: det uppstår en spänning mellan vad individen 

uppfattar sig vara och de krav som hon uppfattar att det ställs på henne. Med andra ord en 

spänning mellan den egna upplevelsen och vad som socialt förväntas och vilka värden som 

betonas. Det moderna livet kännetecknas av viljan till lycka, individualitet och framgång. 

Jämfört med tidigare epoker har moderniteten medfört en ökad möjlighet och drivkraft till att 

framställa sig som lycklig och framgångsrik (a.a. s. 15 och 20). Människor försöker särskilja 

sig och genom att försöka framträda som bl.a. lyckligare, mer aktiva och betydelsefulla är de 

kanske själva uppfattar sig vara, något som leder till att en ”yta”11 skapas (a.a. s. 18). 

Identitet 

Under tidigare epoker, när samhällen var mer ”stabila”, var identitet till stor del bara något 

som tilldelades samhällets individer, snarare än att vara något som kunde väljas. I dagens 

samhälle, med sin ofta överväldigande förändringstakt, har däremot identitet blivit något 

centralt, ett nyckelord som innefattar individens behov av att ha en känsla av vem man är. 

Identitet föreställs i det postmoderna samhället som något flerdimensionellt, flytande och som 

uppstår genom personlig och social konstruktion (Howard, 2000 s. 367, egen översättning). 

Giddens talar centralt om självets ”reflexiva projekt”, vilket i korthet handlar om individens 

                                                 
11 En ”yta” kan vara bestående t.ex. av handlingsmönster och värden (a.a. s. 17).  
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ständigt pågående process av revision och filtrering av berättelser och valmöjligheter som 

omvärlden förser den med (2009, s. 12-13). En central del av strukturerandet av 

självidentiteten är ett reflexivt organiserat livsplanerande. Vidare ställs vi inför att välja 

mellan olika ”världar” med otaliga tillhörande handlingsalternativ. Giddens menar även att vi 

strukturerar framtiden reflexivt i nuet; vår bild, våra förväntningar och vår förhoppning om 

framtiden revideras utifrån den kunskap vi i nuet har; en kunskap som formats av all den 

kunskap och information som finns ständigt runt om kring oss (a.a. s. 40-41). Vi ställs 

dagligen inför enorma mängder beslut och val, både enkla och svåra sådana. Dessa är en del 

av vårt livsstilsskapande och livsstilen har i det moderna samhället blivit en central del av 

självidentitetens konstruktion. Även om en hel del av våra beslut inte sker medvetet eller i 

ständig jämförelse med andra tänkbara alternativ, så består våra livsstilar av en 

sammansättning vanor och val. Dessa livsstilsval formar omvänt också våra handlingar- i 

symbios med vår livsplanering; vårt sätt att forma framtiden och de händelser vi 

hoppas/planerar att utföra (a.a. s. 102 & 106-107). Giddens skriver: ”Att det finns en mängd 

valmöjligheter betyder inte att alla val är öppna för alla individer…” (a.a. s.102).  

De grupper vilka vi mäter oss själva, våra beteenden med och även eftersträvar att likna, 

kallar Bauman och May (2001) för referensgrupper. Vi väljer referensgrupper i och med att vi 

bestämmer vilka individer eller grupper vi fäster vikt vid (s. 42). 

Bendle (2002) skriver om begreppet identitet och hur detta under moderniteten genomgår en 

”kris”, med vilket han menar de inneboende motsättningar begreppet under senare tid fyllts 

av. Han menar att det är både en teoretisk och en samhällelig kris; å ena sidan har ett 

teoretiserande av identitet uppkommit; ett perspektiv som ser identitet som något 

fragmentariskt, konstruerat, obeständigt och som innehar multipla karaktärer. Å andra sidan 

värderas identitet som något så väsentligt att det är avgörande för människors välbefinnande. 

På individnivå kan individens ”kärna” ses som synonymt med identitet; den kärna som 

individens ”jag” har och utifrån vilken den agerar och blir bedömd (a.a. s. 5). 

Johansson och Lalander (2010) menar att identiteten utvecklas å ena sidan av våra reflektioner 

om världen och om oss själva, å andra sidan av den materiella och sociala verklighet som vi 

lever i. Författarna markerar att identitet är subjektivt, något som fortlöpande skapas, aldrig 

blir slutgiltigt och är nära anknutet till det sociala livet. Men, i det kraftigt individualiserade 

västerländska samhället proklameras identitet dock som något som går att ”upptäcka” (a.a. s. 

108) samtidigt som identiteten blir mer och mer skör (a.a. s. 91).  
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Hazleden (2003) har gjort en Foucauldiansk diskursanalys på relationsinriktad 

självhjälpslitteratur, utifrån vilken hon kommit fram till att fokus på jagets relation till sig 

själv är det centrala- även i relationsinriktad självhjälpslitteratur. Denna fokusering på jaget 

relaterar Hazleden till de värderingar som finnes i liberala, demokratiska samhällen (a.a. s. 

413). Likaså finner hon i den granskade självhjälpslitteraturen ett framlyftande av, och fokus 

på, vissa typer av känslor. Till läsaren framställs vissa typer av känslor vara fördelaktiga att 

utveckla, och vidare föreskrivs vilka känslor som är hälsosamma eller rätt (a.a. s. 417). 

Analysen av texterna visar vidare hur läsarens ”jag” återges och konstrueras som ”både som 

subjekt av, och aktören som är ansvarig för, sin egen transformation” (a.a. s. 424).    

Aspers (2002) skriver att allt fler individer tycks vilja särskilja sig från att vara en i mängden 

(s. 17). Individer kan ”regissera” och framställa sin identitet på olika sätt genom interaktion 

med andra (a.a. s. 10). Alla olika typer av interaktion har rollen som drivfjäder för 

”förvärvande och förändring av värdemönster”(a.a. s.7, egen kursivering.). Att belysa detta är 

relevant för mitt arbete eftersom den diskurs jag studerar handlar mycket om interaktion 

människor emellan (genom både tal och skrift). Många uppmaningar finns i den diskurs jag 

ska studera, vilket i förlängningen skulle kunna leda till förändring av värdemönster hos 

individer. Aspers menar att uppkomsten av normer, handlingsmönster och värden kan förstås 

först när interaktionen lyfts fram. Relevansen för detta kommer vidare av att, som Aspers 

också säger, det just är interaktiva processer som förändrar individer (a.a. s. 8, egen 

kursivering). Aspers refererar vidare till Goffmans diskussion om hur individer både kan 

reflektera över sina roller och över sin identitet (a.a. s. 10). Genom att lyfta fram respektive 

dölja vissa aspekter av sitt liv kan individen kontrollera, ”regissera, styla och sminka” sin 

identitet (a.a. s. 13). Det finns alltså många krav och förväntningar på individen och dennes 

identitet. Vidare kan identiteten möjligen påverkas av lycka och framgång. Dessa fenomen 

verkar även vara drivkrafter för många individer, varför vi bör titta närmare på dem.   

Lycka och framgång 

Daun (1975) menar att det upplevda, subjektiva välbefinnandet kan ge mått på om människor 

är nöjda med sina liv. Han presenterar en empiriskt prövbar12 motivationsteori som bygger på 

mänskligt målinriktat handlande och vilka tendenser som kan iakttas däri, samt vilka behov 

som driver människor i en viss riktning. Enligt denna teori ”uppstår känslor av olust då 

                                                 
12 Motivationsteorin är empiriskt prövbar då den måste bygga på iakttagelser av människors faktiska handlande 
(Daun, 1975, s. 55). 
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individens psykiska behov ej tillgodoses av livsform och levnadsomständigheter”(a.a. s. 59). 

Bauman och May (2001) skriver att människor har motiv för sina handlingar; de flesta 

handlingar utförs med avsikt. Även om dessa handlingar sker medvetet, sker många av dem 

”irrationellt”, dvs. rutinmässigt, vanemässigt och helt enkelt oreflekterat. I detta kluster ingår 

”affektivt beteende”; handlingar som är oreflekterade, spontana och genomförs före tankar 

rörande konsekvenser, för- och nackdelar kring den aktuella handlingen. Lika levnadsvillkor 

och motiv behöver vidare inte leda till liknande handlingar. Människor kan dra, och drar i 

verkligheten ofta, olika typer av slutsatser av olika situationer (a.a. s. 86-87). Rationella 

handlingar däremot är inriktade på ett specifikt mål och medför en rad medvetna val utifrån 

den egna motivationen. En typ av rationellt handlande kallar Bauman och May för 

”värderationellt” handlande, något som har en nära sammankoppling till det ”behov” man 

eftersträvar tillfredsställa.  Denna typ av handling motiveras med andra ord av sådant som för 

individen är attraktivt och önskvärt. Detta sammanknyts av författarna till det av Bourdieu 

välanvända begreppet ”symboliska kapitalet”; resurser och meningar som tillskrivs olika 

objekt, egenskaper och attribut. Vad och varför vissa saker blir värdefulla för oss avgörs till 

stor del av det symboliska kapitalets tillskrivna egenskaper. I processen av att vi väljer vissa 

handlingar medvetet och rationellt ingår även att vi föreställer oss ett visst resultat och vissa 

effekter utifrån just dessa handlingar (a.a. s. 88).  

I en studie om sambanden mellan utbildning, lycka och välmående visade det sig att 

skillnaden mellan det respondenterna 1) hade i nuet och 2) det de ville ha, var det mest 

inflytelserika faktorn på huruvida de var nöjda med livet (Michalos, 2008 s. 364, egen 

kursivering och översättning).  

Boehm och Lyubomirsky (2008) har undersökt om lycka främjar karriärs/arbetsmässig 

framgång. De definierar en glad person som ”någon som ofta upplever positiva känslor” och 

ger några exempel på positiva känslor: ”… glädje, tillfredsställelse, förnöjsamhet, entusiasm, 

och intresse” (s.101). De har kommit fram till att det finns ett övergripande samband mellan 

lycka och arbetsmässig framgång (a.a. s. 110-112). En central slutsats som författarna drar är 

dock att alla känslotillstånd verkar tjäna sitt eget syfte; att negativa känslor inte ska ignoreras, 

och att en hälsosam balans av både positiva och negativa känslor är konstruktivt. Däremot står 

sig värdet av positiva känslor för en karriärsmässig framgång klar, och ”positiva känslor är 

särskilt väl belägna för att uppmuntra en optimal funktion på arbetsplatsen” (a.a. s.112).  

En sak som påverkar upplevelsen lycka och tillfredsställelse är enligt Daun (1975) 

”aspirationsnivåer” (s. 57). Utifrån den aspirationsnivå man har, eller hur ”högt eller lågt” 
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man strävar i olika sammanhang i livet, påverkas ens upplevelse av sitt liv. De individer som 

har en låg aspirationsnivå kan således hävda att de lever ett gott liv även om detta inte mäts ur 

ett materiellt-, status eller framgångsbringande perspektiv. Dock framhävs vikten av resurser:  

De individuella resurserna gör det däremot möjligt att förändra sina handlingar, livsformen, utnyttjandet av 

omgivningen. Resurser som pengar, utbildning samt en utåtriktad personlighet är instrument, med vilka den 

givna verkligheten kan bearbetas (a.a. s. 59). 

Det är resurserna som förklarar den dynamik som finns på individnivå, och det argumenteras 

för att det är mängden innehavda resurser som ger individen hennes relativa handlingsfrihet. 

Haller och Hadler (2006) menar att det som räknas mest i frågan om upplevd lycka är 

förmågan att klara av livet; den subjektiva hälsan, finansiell tillfredsställelse, nära sociala 

relationer samt de ekonomiska utsikterna för potentiell förbättring i framtiden. När det gäller 

den egna livssituationen visade det sig att det är individens subjektiva uppfattning och 

utvärdering som är mest betydande för lycka och tillfredsställelse (s. 203). De menar att de 

klassiska teoriernas antagande om att individuell lycka är knuten till social ordning, stämmer. 

Livstillfredsställelse och lycka är resultatet av en växelverkande process mellan strukturer, 

mikro-och makrosociala relationer, individuella egenskaper, ambitioner och förväntningar på 

en (a.a. s. 169 & 171). Även kulturella faktorer kan ha en inverkan på innebörden av lycka; i 

individualistiska, konkurrenskraftiga samhällen som vårat, kan lycka vara ett uttryck för 

framgång. Att synas som olycklig skulle kunna innebära att ses som ”förlorare”(a.a. s. 205).  

Centralt i den litteratur Hazleden (2003) analyserat är budskapet om att problem kan 

övervinnas genom tekniker av självkontroll (s. 418). Läsaren uppmuntras även att bli en typ 

av person som bl.a. ska eftersträva effektivitet, autonomi och progressivitet. En förutsättning 

för att kunna uppnå egna livsmål och personlig uppfyllelse är bl.a. att ta ett fullt ansvar för 

den riktning som ens ”resa” tar (a.a. s. 421). Hazleden drar slutsatsen att om ett samhälle 

skulle vara bestående av de (relations-) normer som representeras i analyserade litteraturen 

skulle ett sådant samhälle bestå av effektiva medborgare där:  

… var och en kan ta hand om sig själva och förstå deras yttersta ansvar för sitt eget beteende, för sin egen lycka 

eller olycka, och samtidigt lösgöra sig från lycka eller olycka av andra (a.a. s. 425). 

Detta kopplar jag till Sandstedts (1986) mening om att det ideal som verkar vara rådande i 

vårt samhälle är den självständiga, oberoende människan (s. 22). 



 11

Otillfredsställelse 

Daun (1975) menar att det moderna samhället ställer stora krav på individerna och att många 

människor inte orkar med den höga takten i arbetslivet (s. 54). Giddens (2009) menar att även 

om senmoderniteten förefaller innebära ökade möjligheter till personlig frigörelse, valfrihet 

och fler val, vittnar verkligheten inte om samma effekt för individerna själva. Självet 

undertrycks snarare än förverkligas. En av senmodernitetens konsekvenser är psykiska 

problem för individerna i form av bl.a. känslan av personlig meningslöshet och att livet inte 

har något värdefullt att erbjuda (a.a. s. 14 & 17). Vi lever i ett ”risksamhälle”; ett samhälle där 

vi fortlöpande möts av många- både positiva och negativa- handlingsmöjligheter till vilka vi 

behöver inta en beräknande inställning gällande huruvida vi vill följa dem eller inte (a.a. s. 

40). Med andra ord gör vi till vardags medvetna och omedvetna riskbedömningar, vilka 

Giddens menar i sin tur leder till oro.  Han skriver bl.a. ”att leva i en sekulariserad riskkultur 

är i grunden oroande…”(a.a. s. 215 & 216). Hotet om den personliga meningslösheten är 

något som står bakom individens livsplanering: vi försöker med de medel vi har, t.ex. 

kalkylerbarhet, riskbedömningar, val och organiserandet av relationer, hålla tillbaka och 

undvika ett tillstånd av personlig meningslöshet (a.a. s. 237). 

Bauman och May (2001) belyser också att vi lever i ett ”risksamhälle” och de refererar även 

till Ulrich Becks anförande kring begreppet. De tar upp hur hot eller faror kopplas samman till 

sådant vi väljer att göra respektive inte göra, även om dessa hot och faror är svårberäkneliga. 

Graden av önskvärdhet kan helt enkelt ses som ett mått på huruvida något är riskabelt eller ej. 

Vi koncentrerar oss på relevanta ting; sådant som känns betydelsefullt för oss, något som 

blivit mer påtagligt i och med vår ”ökande strävan efter rationalitet” (a.a. s. 153).  

Kupferberg och Kupfenberg (1995) skriver att individuellt strategiskt tänkande och 

risktagande blir ett måste för den moderna, friställde individen (s. 50). Risktagande förutsatter 

en aktiv, reflexiv handling hos aktören. I och med detta kliver individen ut ur de strukturer 

som samhället erbjuder och påtar sig med andra ord frivilligt en slags risk. Varför tas då 

frivilligt denna risk? Författarna menar helt enkelt att risktagande handlingar utförs då 

individen har en förhoppning om att kunna få en högre belöning eller vinst i jämförelse med 

alternativa, mer ”säkra” livsinvesteringar (a.a. s. 47). Detta är relevant för mitt arbete eftersom 

framgångslitteratur ofta visar sig lyfta fram förändring som något nödvändigt för att få ett 

visst önskat utfall (i jämförelse med att fortsätta som man tidigare gjort eller genom de 

strukturer som ”samhället själv” erbjuder individen).   
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Giddens (2009) skriver att specifika spänningar och svårigheter för självet är några fenomen 

som senmoderniteten resulterat i och detta har skett till stor del till följd av att även sådant 

som inte rumsligt är närvarande- t.ex. förmedlade erfarenheter, kan tränga in i våra lokala 

aktiviteter (s. 222-223). Mycket av de nyheter och den information som skildras för oss 

genom media tränger alltså rutinmässigt in i våra vardagliga aktiviteter; den förmedlade 

erfarenheten består med andra ord av ”inträngandet av avlägsna händelser i vardags-

medvetandet”(a.a. s. 38). Även om detta inte alltid sker medvetet menar Giddens att alla, 

aktivt och selektivt, inkorporerar många element av den förmedlade erfarenheten i det 

vardagliga. Daun (1975) menar att yttre påfrestningar är en bidragande orsak till ohälsa. Vissa 

individer reagerar negativt under små yttre påfrestningar medan andra kan utsättas för större 

mängder utan negativa följder. Individer uppvisar alltså skilda grader av känslighet (s. 57).  

Johansson och Lalander (2010) menar att kraven på självutveckling i dagens samhälle är 

enorma, och vi försöker ständigt hävda vår individualitet; ”finna vårt sanna och unika jag”. 

Detta utgör dock ofta en illusion, eftersom även om man nu skulle finna detta ”jag” löper 

individen en stor risk att snart vara otillfreds igen pga. vårt samhälles dynamik och den höga 

förändringstakten som den karakteriseras av (a.a. s. 109). Det är ”svårare att vara nöjd med 

sitt liv när det finns så mycket att jämföra sig med och upptäcka” (a.a. s. 91) och författarna 

menar att människan blir en ”ständig sökare på jakt efter ett bättre liv” (a.a. s. 92). 

Daun (1975) skriver att de kriterier för mänskligt värde som används kulturellt i hög grad 

påverkar synen på egenvärdet, dvs. beroende på vad ett visst samhälle framställer som 

eftersträvansvärt formas synen på egenvärde. Att prioritera dessa kulturellt formade värden 

blir med andra ord viktigt eftersom egenvärdet är beroende av de sociala belöningar som vissa 

typer av beteenden ger (a.a. s. 61-62). Det stora avståndet mellan det ideala livet och 

konsumtionen i vår kultur och människors faktiska liv och konsumtion bidrar till att förklara 

den avsevärda omfattningen av psykiska besvär (a.a. s. 63). 

Aspers (2002) talar om ”social stress” som en följd av att människor orienterar sig mot 

varandras ytor. Denna sociala stress tycks vara relaterad till att individen dels ”står ensam” 

och dels väntas ”leva ut livets potential i livets olika sfärer” (s. 20); så som familj, arbete och 

fritid. En möjlig konsekvens av det ”regisserande” av identiteten, som Aspers ser det, är att 

bilden av att andra människor är framgångsrika, betydelsefulla, har det bra osv. skapas. Detta 

är något som i sin tur kan leda till att andra framstår som mer lyckade än en själv och den 

egna situationen därmed kan framstå som mindre lyckosam (a.a. s. 16). Sammanfattningsvis 

försöker vi alltså bli något, något som är ”bättre” än det vi har just nu. Våra värderingar av 
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nuet och vad som kan eller bör bli bättre är socialt konstruerade. Konstruktioner som tvärtom 

tycks leda till ökad otillfredsställelse snarare än ökat välbefinnande, behag och nöjdhet.  

Data och metod  

Data som använts i detta arbete är tre böcker som valdes under april 2013 (se ”Urval” nedan).  

Den metod och strategi som använts för att analysera data har varit diskursanalys, genom 

vilken texter noga läses för att bl.a. finna konstruktioner, återkommande teman, hur vissa 

fenomen kopplas samman, underliggande värderingar samt subjektpositioner som läsaren 

försätts i. En kritik och brist som jag vill anmärka gentemot användandet av diskursanalys, 

och således emot mitt arbete, är att jag med denna metod endast kan spekulera i de effekter 

och konsekvenser som diskursen har på individer. Med detta format behöver man därav vara 

medveten om att resultaten som tas fram inte representerar hur en hel verklighet 

nödvändigtvis ser ut13. Däremot är en förtjänst med metoden, vilket också är den 

huvudsakliga anledningen till varför jag valt den, att man kommer in på djupet i en viss 

diskurs, man finner meningar, kopplingar och konstruktioner som annars kanske inte 

uppmärksammas. Kort sagt är metodens styrka att man kan hitta och vidare belysa, på ett 

djupare plan, vad som framhävs och (re-)konstrueras i en viss diskurs- en styrka som kommer 

hjälpa mig besvara mina frågeställningar. Eftersom jag vidare uppmärksammat att det idag 

finns ett så stort utbud av framgångslitteratur, och eftersom jag tror att vi människor kan 

påverkas av det de intryck vi ser, läser och hör anser jag att det är viktigt att titta på vad det 

egentligen är för information vi möts av- något som en diskursanalys möjliggör. Analysen har 

skett induktivt, dvs. min insamlade data har fått styra formationen av analysavsnittet och de 

teman som presenteras har jag definierat utefter det jag funnit vara återkommande och som 

vidare påvisat samband eller tematisk likhet i den valda litteraturen. En annan aspekt jag vill 

markera min medvetenhet kring och kritik gentemot är att det alltid går att tolka texter på 

olika sätt, och att en annan läsare kanske kan analysera och dra andra slutsatser än vad jag har 

gjort. En eventuell subjektivitet i analysanförandet bör alltså inte bortses ifrån14, även om jag 

till det yttersta försökt avskala dessa element innan och under arbetets gång. Slutligen 

                                                 
13 Att dra generella slutsatser är ju å andra sidan svårt i alla former av kvalitativa studier. 
14 Jag anser det vara viktigt att författarens förförståelse och subjektiva ståndpunkter alltid bör tas i beaktning 
som möjlig felkälla. 
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tillägger jag att det socialkonstruktivistiska perspektivet även bör beaktas vad gäller den egna 

analysen och mina slutsatser; ty även dessa kan ses som resultat av sociala konstruktioner.  

Diskursanalys som metod 

Här är min mening att ge en koncis och samtidigt tillräcklig beskrivning av vad diskursanalys 

är så att det underlättar förståelsen för hur analysen gått till.  

Den sociala verkligheten kan bara upptäckas i form av diskurser eller ”kluster” (Neumann, 

2003, s. 52) och olika verkligheter upprätthålls genom ständig upprepning och teckenmässig 

och social bekräftelse (s. 49). Med detta sagt vill jag belysa relevansen som diskursanalys haft 

för arbetets syfte. Genom att ingående studera texter inom ett visst fält (i mitt fall 

framgångslitteratur) kan det vaskas fram vilka upprepningar och konstruktioner som är 

framstående, vilket är relevant eftersom de bidrar till upprätthållandet av en viss verklighet. 

Så, hur talas det om visst fenomen eller begrepp? Hur framställs ett visst fenomen? Vilka 

konstruktioner är framstående? Detta är exempel på frågor som man genom en diskursanalys 

kan söka svar på, med språket som studieobjekt. Språkets betydelse är alltså central. 

Diskursanalysen föreslår med andra ord att man ska studera fenomen genom att fokusera på 

hur det sociala livet pågående konstrueras genom den språkliga nivån15. Diskursanalys är 

användbar exempelvis vid kartläggandet av identitetskonstruktioner (Bergström och Boréus, 

2005 s. 357). Det är också en mycket fördelaktig undersökningsmetod där det finns kulturell 

hegemoni eller dominans av något slag (Neumann, 2003, s. 57). Jag anser att detta finns inom 

framgångsdiskursen eftersom mycket av det som skrivs konstrueras som självklarheter16. 

Därmed anser jag metoden vara väldigt relevant för arbetets syfte. Det finns vidare olika typer 

av inriktningar inom diskursanalys, som t.ex. framlyftandet av spänningar, motsättningar eller 

det gemensamma i en viss diskurs. Jag kommer huvudsakligen analysera och undersöka 

gemensamma drag som finns i den valda litteraturen. Vidare är avgränsning och motiveringen 

av denna viktigt inom diskursanalys, och forskningsfrågan är styrande för arbetet (Bergström 

och Boréus, 2005 s. 358; Neumann, 2003, s. 52). Här vill jag anmärka att jag givet mer 

utrymme, och huvudsakligen mer tid, hade kunnat analysera mer djupgående samt eventuellt 

fler böcker, men med Neumann (2003) som referens vågar jag påstå att arbetets omfång av 

litteratur är tillräckligt för att kunna utföra en god diskursanalys. Han markerar nämligen att 

                                                 
15 Tillskillnad från exempelvis fenomenologins fokus på det subjektiva medvetandet, eller den psykologiska 
fokusen på medfödda anlag eller personlighetstyper (Johansson och Lalander, 2010 s. 75-76). 
16 Exempelvis att framgång leder till lycka och tillfredställelse.  
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vidden av litteratur i diskruseranalyser alltid blir förhållandevis begränsade då det inte är 

praktiskt genomförbart att läsa ”allt”. Han skriver att man måste ”vid en viss tidpunkt och 

med gott samvete kunna säga att man har läst tillräckligt, trots att man inte har läst allt”(a.a. s. 

51, egen kursivering). Sammanfattningsvis kan följande mening motivera relevansen för mitt 

val av metod: ”diskurser producerar verkligheter” (a.a. s. 56). 

Urval 

Idag finns det en mängd internetsidor och bloggar som riktar sig till personer som intresserar 

sig för personlig och professionell utveckling, att göra karriär, bli effektivare, lyckligare osv. 

Initialt funderade jag därav att eventuellt göra en diskursanalys kring någon av dessa typer av 

hemsidor17, men efter noga övervägande kom jag fram till att jag anser att böcker ger mig bäst 

möjligheter till analys. Böcker kräver korrekturläsning och en viss nivå av kvalitét för att bli 

publicerade. Dessutom innebär det ytterligare en nivå av erkännande att bli intagen dels på 

allmänna bibliotek och för försäljning hos stora bokförsäljare. Läsandet av just böcker kräver 

ett uppletande av läsaren och en aktiv handling för att låna eller köpa boken i fråga. Med detta 

sagt anser jag att diskursanalys av böcker blir mer betydande än en diskursanalys av en 

hemsida18. Urvalet av böcker baseras på att de ska ha samma inriktning, använda likartade 

typer av tilltal till läsaren samt sig till samma typ av publik; en publik som intresserar sig för 

att nå framgång, utveckling och i förlängningen nå ökad tillfredställelse och lycka i livet. Jag 

har alltså gjort ett strategiskt urval genom att bestämma vad litteraturen måste innehålla för 

att vara kvalitativt lämpligt för min analys19. Detta urval baserades på följande parametrar: 

 Samtlig litteratur ska vara av rådgivande karaktär. 

 Samtlig litteratur ska vara inriktad på individen, och vidare dennes förmåga till 

hantering, förändring, förbättring och/eller utvecklandet av något. 

 Samtlig litteratur ska ha samma typ av målgrupp; rikta sig emot en publik som är ute 

efter att utöka eller utveckla något befintligt och/eller nå ett önskat tillstånd/resultat (så 

som bl.a., lycka, framgång, effektivitet). Således ska den valda litteraturen inte rikta 

sig emot psykiskt sjuka, deprimerade eller ha karaktären av dylik självhjälpslitteratur.  

                                                 
17 Exempelvis www.shortcut.nu. 
18 För hemsidor går visserligen att följa besöksstatistik, och många hemsidors budskap och artiklar kan absolut 
sätta sina spår hos individer. Men besöksstatistiken behöver inte representera aktiva läsare (t.ex. kan man ha 
”råkat” klicka sig fram men stängt sidan, vissa artiklar kanske läses av få besökare). Ett bibliotekslån eller 
inhandlande av en bok garanterar inte heller att boken aktivt läses, men jag tror sannolikheten i är något större. 
19 Jag tillägger att det finns mängder av böcker av detta slag. Jag försökte hitta försäljningsstatistik för att på så 
vis kunna välja böcker som nått ut till många individer, men tyvärr kunde jag inte finna någon sådan.  
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 Samtlig litteratur ska vara skriven fr.o.m. år 2000 eller framåt20. 

 Samtlig litteratur ska finnas tillgänglig att köpa vid Sveriges största nätbokhandlare 

och Stockholms stadsbibliotek21. 

Utifrån dessa parametrar har jag valt tre böcker som uppfyller ovanstående krav22: 

1. The 7 habits of highly effective people- powerfull lessions in personal change, 2004, 

Stephen R. Covey23.  

2. Aha... Det är enkelt! 18 insikter som gör dig framgångsrik, 2011, Ola Wallström. 

3. Receptbok för ett rikare liv- Personligt ledarskap, över 100 recept som gör dig 

framgångsrik, 2012, Kenth Åkerman.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag redovisa och parallellt analysera vad jag fått fram ur den valda 

framgångslitteraturen. Med diskursanalys som metod har jag delat upp avsnittet utefter 

återkommande och centrala teman som jag utläst, och som självklart är relevanta för arbetets 

syfte och frågeställningar. Jag anser att rationalitet och dubbla budskap varit framstående, 

varför jag valt att även ta med dessa aspekter. Utefter relevans kommer jag vidare knyta an 

empirin till en del teori och tidigare forskning24. Jag tillägger att jag själv översatt all text från 

Coveys bok som är skriven på engelska. Vid de tillfällen jag citerar något som författaren 

själv kursiverat tillägger jag understrykning.  

Makt och auktoritet etableras 

I samtliga böcker finns meningar av övertygande karaktär, där författaren genom antingen sin 

position, sina erfarenheter eller något dylikt som tillsynes är högt socialt värderat, verkar 

                                                 
20 I och med det moderna samhällets höga förändringstakt har jag valt böcker som är skrivna tidigast år 2000. 
Större tidsmässiga glapp förutsätter att en större hänsyn tas till förändringar och synsätt över i tid, något som en 
Foucauldiansk diskursanalys kan vara fördelaktig för (se ex. Bergström och Boréus, 2005 s. 330).  
21 Alla böcker blir ju inte intagna till försäljning respektive utlåning utan det kräver en viss nivå av kvalitet. 
22 I böckerna har det ibland skrivits om sådant som inte rör arbetets syfte och som jag därför inte fördjupat mig i: 
t.ex. företagande och affärsinriktade tips och har fokuserat på det som varit mest centralt för uppsatsen. 
23Även om denna bok är skriven i USA vågar jag påstå att de är väldigt likartade och vänder sig till en dylik 
publik, främst i det västerländska samhället. Det enda jag kan anmärka är att den amerikanska är aningen mer 
”självsäker” och jantelagslös.    
24 Se avsnitt 3. 
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försöka vinna läsarens förtroende gentemot författaren som inspiratör och/eller en person som 

läsaren faktiskt drar fördel av att lyssna till. Detta menar jag går att dra koppling till hur makt 

kan etableras i diskurser. En diskursanalys kan hantera maktfrågor genom att studera olika 

typer av ordningar som genom diskursen etableras eller vidmakthålls (Bergström och Boréus, 

2005 s. 357). I alla tre böcker etableras relationen mellan läsaren och författarens auktoritet 

genom att författaren hyllas eller framställs på ett eller annat positivt vis. I Wallströms bok 

finns det dels till författaren hyllande förord av en framgångsrik amerikansk man som ”arbetat 

med personlig utveckling i över 40 år” (s. 10). I slutet av boken görs det också reklam för 

hans tidigare bok. Man ges möjlighet att läsa utdrag ur den med följande introduktion:  

I boken beskriver Ola Wallström tillsammans med åtta andra experter hur man nått framgång genom att tänka 

JA istället för nej (s. 57).   

Jag observerar ordvalet ”andra”. Genom att skriva åtta ”andra” experter antyds det att 

Wallström alltså också är en expert. Detta etablerar och/eller förstärker relationen, och i 

huvudsak skillnaden, mellan läsaren och författaren; läsaren väntas inte vara ytterligare en 

expert, utan snarare en lekman eller dylik inom området som kan lära sig av dessa experter. 

Denna typ av relation möjliggörs även då han talar om att de ”aha” han skrivit om inte bara 

har fungerat för honom utan ”för alla som har valt att använda dem fullt ut” (a.a. s.56).  

I Coveys bok framgår det både vid första uppslaget, på baksidan och återkommande igenom 

boken vilken position författaren har och vad han har åstadkommit både privat och 

professionellt. Boken inleds för övrigt med sex sidor beröm25 i form av citat från en mängd 

olika människor26. T.ex. beskrivs Covey som: ”… en känd auktoritet inom ledarskap, en 

familjeexpert, lärare, konsult…”. Titlar radas även upp i Åkermans inledning. Han benämns 

som ”inspiratör, perspektivskapare och mental coach, samt är också NLP Trainer” och 

förklarar att bokens innehåll baseras på: ”… mina erfarenheter sen över 20 år tillbaka för att 

utveckla mig själv och från mitt professionella arbete med att utveckla andra” (a.a. s.7). 

Vidare har han låtit en person27 skriva nio sidor om honom och hans prestationer (a.a. s. 251-

259). Detta kan ses som en hyllning till honom just pga. det han gjort och presterat.  

Genom framlyftandet av sådana här aspekter ska det troligtvis växa fram ett förtroende från 

läsaren till författaren. Detta kan alltså bidra till en möjlig etablering dels av relationen läsare-

                                                 
25 I boken: ”praise”. 
26 En parentes är att alla som här har citerats även beskrivits med sin position; exempelvis W. Clement Stone, 
grundare av Success Magazine; Dr. Denis Waitley, författare till The Psycology of Winning. 
27 Det står ”Annika Wihlborg, Textverket”, men det framgår inte vem denne Annika är i relation till Åkerman. 
Det nämns att hans fru heter just ”Annika” men det framgår inte om det är densamma Annika som skriver.  
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auktoritet, och dels att en viss makt28 tillskrivs författaren. Jag menar även att dessa meningar 

(utifrån teoriavsnittet) outtalat kan bidra till hur identitet konstrueras eftersom det författarnas 

titlar och prestationer i hög grad verkar representera och utgöra deras identitet.  

Framstående konstruktioner och uppmaningar 

I diskursen skapas generaliseringar, och frågor och uppmaningar framställs på vis som vittnar 

om ett högt värdesättande av framgång och utveckling. Wallström framställer t.ex. 

”genombrott” som något eftersträvansvärt, som skiljer sig ifrån det man har i nuet. 

Generalisering etableras då samtliga läsare väntas ha något de vill göra ”egentligen ”29. 

Om du ändrar hur du tänker, kan du mångdubbla utnyttjandet av din potential. … Strategin för ett genombrott 

är att överskrida gränsen för det troliga, för det som brukar kallas realism (s. 37); … om vi alltid ska var säkra 

och trygga kommer vi heller aldrig att vinna någonting (s. 41); Du är alltid i perfekt position för att göra ett 

genombrott. Satsa på ett jättesprång, i stället för på gradvis ökning eller ingen ökning alls. … Vad är du villig 

att satsa på? Ett personligt genombrott eller mer av det du har nu? (s. 47); … bestäm dig för vad du skulle vilja 

göra, egentligen! Sikta mycket högre än du någonsin har gjort förut. Var inte förnuftig eller realistiskt när det 

handlar om att sätta målen i ditt liv (s.48). 

Här ställs osäkerhet och otrygghet nära möjligheten till att vinna något. Läsarens befintliga 

sätt att tänka och sätta mål framställs vidare som något mindre bra eller ofullständigt- något 

som är värt att ändra på eftersom det kan ”öka utnyttjandet av ens potential”. Dessutom verkar 

realism och förnuft stå i vägen för att göra ”genombrott” och uppmaningar ges kring hur 

läsaren ska göra när den sätter upp sina mål. Jag utläser även en tendens av ”allt-eller-inget”- 

tänk. Antingen satsar du på ett genombrott eller så får du nöja dig med det du redan har. Med 

andra ord nedvärderas individens nuvarande situation och tillgångar mellan dessa rader. Wall-

ström skildrar vidare att risktagande står i relation till ”vinster” och att växa som människa: 

Om du börjar träna dig i att ta små risker kan du med tiden ta större risker och därigenom få större vinster. … 

när vi tar risker och växer som människor händer det andra positiva saker. Allt blir lättare. När du vågar göra 

rätt saker, det vill säga sådant som tar dig dit du vill, så går mycket av sig själv (s. 44); Det är väldigt enkelt. 

Allt vi behöver göra är att lägga mer tid på det som fungerar och mindre tid på det som inte fungerar (s. 45). 

Ovanstående citat bidrar alltså dels till att risktagande konstrueras som något positivt, 

framgångsbringande och vidare som relativt enkelt30, allt blir lättare när vi tar risker och 

                                                 
28 Åkerman och Covey citerar även återkommande kända/akutoritära personer, något som jag menar också kan 
tänkas bidra till maktetablissemanget: de legitimerar härigenom sina egna budskap. 
29 Dvs. något de inte redan gör. 
30 Med detta menar jag att konsekvenserna av risktagande inte tycks beaktas i texten. 
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växer. Att göra det man vill är ”rätt”- vilket konstruerar att göra det man inte vill som ”fel”. 

Ovan förskönas risktagande, och ”icke riskabla” vägar nedvärderas. Han skriver även:  

Så sikta högt, lev livet och kör så det ryker. Om du gör det du brinner för, lever på gränsen av din förmåga och 

ser till att ständigt utvecklas, så säkerställer du att du lever ett rikt liv där du har kul, växer som människa och 

tjänar pengar på det du älskar att göra (s. 54) 

Åkerman skriver: ”Sätt dig i förarsätet och styr ditt liv. Tänk så här: Du vill, kan och vågar!” 

(s. 118). Det uppmuntras här, liksom på många andra ställen i diskursen att individen kan och 

vidare bör ”styra” sitt liv. Det växer fram en bild av att om man bara vill och vågar så kan 

man göra eller åstadkomma det mesta. Åkerman bidrar till denna konstruktion även här: 

Det finns människor som drömmer, sedan finns det de som förverkligar sina drömmar! Vilken grupp vill du 

tillhöra? Troligen det sistnämnda, eller hur? Då handlar det om att du sätter igång. Sätt fokus på ditt mål. Där 

du sätter ditt fokus, där kommer också energin att flöda (s. 200). 

Likt Wallströms meningar konstrueras det även här att ”den man är just nu” är otillräckligt, 

och trygghet och rutin likställs med stagnation och betingas i princip som något negativt:  

Du har behov av trygghet och säkerhet, men det är inte av det du växer och utvecklas av, eller hur? (s. 79); det 

är utanför komfortzonen som den största utvecklingen finns (s.80); Gör du som du alltid gjort, får du samma 

resultat som du alltid fått, om ens det. Var istället annorlunda, banbrytande… (s.202); Du vet att du växer av 

utmaningar och variation, inte av trygghet och rutin, eller hur?(s. 203); Mål ska utmana dig till att bli mer än du 

redan är (s.207); Tänk på att… vara i ständig rörelse (s. 218). 

Han lyfter även frågan om det kan vara säkerheten och komforten som får läsaren att hållas 

tillbaka från att nå sina mål (s. 209), vilket också bidrar i framställningen av att trygghet inte 

är positivt i ledet av att nå framgång. Detta kopplar jag till Wallström när han talar om att inte 

stagnera vad gäller målsättning: 

Att skapa ett framgångsrikt liv är att successivt sätta upp och nå nya mål, det ena efter det andra. Varje mål ska 

vara lite bättre och lite roligare än målet före. … Så att sätta ett personligt och klart definierat mål är ett av de 

viktigaste stegen som vi kan ta i livet. … när du har satt ditt viktigaste mål och fokuserar på att nå dit, påverkar 

du samtidigt alla i din omgivning. Du är på väg framåt med expressfart… och du drar med dig andra (s. 50). 

Att sätta upp ett mål räcker inte längre; läsaren uppmanas sätta nya och bättre mål hela tiden. 

Detta ger läsaren en liten chans att känna sig nöjd eller känna att den åstadkommit något, 

eftersom det alltid ska sättas nya mål. Det talas om att läsaren kommer dra med sig andra 

människor om denne själv gör det som uppmanas, ett utlovande som varken går att försäkra 

sig om eller kontrollera. Jag kopplar detta till att kulturella faktorer kan ha en inverkan på 

innebörden av lycka och att lycka i individualistiska samhällen som vårat ofta är ett uttryck 

för framgång (Haller och Hadler, 2006). 
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Åkerman uppmanar individen till att stressa mindre och åstadkomma mer och säger: ”sänk 

axlarna, släpp ner hakan och andas” (s. 107) och påpekar hur viktigt det är att ta kontroll över 

sina tankar och känslor (s. 135). Att stressa mindre förbinds med att åstadkomma mer och 

tankar och känslor framställs som något som går att ta kontroll över- budskap som kan ses 

som exempel på de ökade kraven som ställs på individen (jfr Daun, 1975; Bendle, 2002) och 

det ”strategiska tänkandet” som idag tycks vara ett måste (Kupferberg och Kupfenberg, 

1995). Nedan ser vi vidare hur optimism kopplas samman med att vara utåtriktad i Åkermans 

bok, respektive att vara introvert med att vara pessimistisk: 

Optimistiska och utåtriktade människor upplever ofta mindre stress än de introverta med en mer pessimistisk 

hållning. De människor som har både socialt- och praktiskt stöd i sin tillvaro klarar stress i högre grad (s. 121). 

Det förstnämnda kopplas samman med att klara av en högre grav av stress. Detta kan tänkas 

bidra till konstruktioner av vilka egenskaper intro-respektive extroverta personer innehar31. I 

diskursen utlovas det vidare titt som tätt att om du gör X kommer du få Y som resultat. Detta 

kan förstärka att budskapen som framställs dels ”är” viktiga för läsaren och dels att läsaren 

”drar fördel” av att lyssna till författarnas uppmaningar. T.ex. skriver Åkerman: 

Idag är jag stolt över min fysik, springer halvmaran fortare än när jag var tjugo, står på huvudet och går upp i 

brygga med lätthet. Saker som jag aldrig tidigare kunnat och inte heller provat för att andras bild av mig 

troligen blev en del av min självbild. Idag ser jag mig som en löpare och aktiv sportkille, både i fysik och mentalt 

trim. Vad kommer du att kunna göra, som du inte tidigare gjort efter att du läst receptboken? (s. 17). 

Boken kopplas outtalat men ändå underförstått samman med författarens framsteg och 

framställs kunna bistå läsaren i samma riktning; läsaren kommer kunna göra nya saker tack 

vare denna ”receptbok”. Vidare beskrivs fem steg ”som leder till framgång- varje gång” (s. 

218) – gör du X utlovas utfallet Y; följer du dessa fem steg kommer du ledas till framgång 

vilket kopplar jag till Giddens (2009) mening om livsplanering; vårt sätt att forma framtiden 

och de händelser vi hoppas/planerar att utföra. Läsaren uppmanas även att visualisera 

framtiden som ett viktigt led i att bli framgångsrik: ”visualisera framtiden, … människor som 

ständigt presterar på topp har tränat sin visualiseringsförmåga” (Åkerman, s. 83).  I och med 

denna mening verkar att ”ständigt prestera på topp” värderas relativt högt. Eftersom detta (att 

ständigt prestera på topp) dock inte är fysiskt möjligt men ändå idealiseras, finns risk för att 

detta kan bidra till en stress hos läsaren. Jag kopplar detta till Bendle (2002) som framför att 

högmoderniteten kännetecknas av ökade krav på individen i relation till individens kapacitet 

att svara på dessa samt till Daun (1975) som menar att ”den otillfredsställda människan antas 

                                                 
31 Jag vill tillägga att det inte finns något som säger att introverta personer har mindre socialt eller praktiskt stöd i 
sin tillvaro än utåtriktade, något som här verkar tas för givet. 
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vara en resurssvag individ i en resurskrävande omgivning”(s. 61). Jag knyter även an till 

Giddens (2009) som skriver att självet snarare undertrycks än förverkligas i det moderna 

samhället, något som ovanstående citat kan ses som ett exempel på. Detta syns även när 

Covey talar om förnyelse. Det konstrueras som något mycket positivt, viktigt och som bör 

eftersträvas om man vill växa:  

Förnyelse är principen- och processen- som tillåter oss att röra oss emot en uppåtgående spiral av tillväxt och 

förändring, av kontinuerlig förbättring (s. 304). 

Samt tillväxt i Wallströms text: 

… nyckeln till framgång ligger i att alltid förmedla en känsla av tillväxt. För något av det viktigaste i livet är att 

växa som människa. … alla människor vill växa. Vi vill ha mer kärlek, mer pengar, bättre hälsa, mer kunskap. … 

Vi vill ha mer! ... Gör alla handlingar med insikten om att du är en person som hela tiden går framåt, och genom 

att göra detta hjälper du andra i din omgivning att gå framåt. När du gör det förmedlar du att du redan är en 

framgångsrik person som kan bidra till tillväxt hos dem du möter (s.51) 

Kupferberg och Kupfenberg (1995) menar att individerna måste ägna sig åt självreflexivitet 

och individuell kompetensutveckling.  Detta är något som påvisas ovan, då både Covey och 

Wallström bidrar till att konstruera tillväxt, förändring, att gå ”framåt/uppåt” och förbättras 

som väldigt positivt och viktigt för individen. Det generaliseras även att alla människor vill 

växa och ha mer av det mesta i livet, något som enligt Wallström hänger samman med att 

dessutom få andra människor att växa. Eftersom tillväxt här får en tydlig positiv betingelse 

lämnas det till läsaren utifrån detta alltså inga direkta alternativ än att koppla samman att inte 

växa med något negativt. Jag kopplar detta till Bendle (2002) som talar om att individens 

potential nu i högmoderniteten förskönas. Istället för att lägga fokus på att vara tillfreds med 

det som är, har självuppfyllande fått en allt större prioritet och fokus (a.a. s. 6), något som blir 

tydligt i framgångslitteraturen. I diskursen framstår det att det är genom utveckling och 

självuppfyllande du når tillfredsställelse i livet. Detta fokus på självuppfyllande och i 

förlängningen någon form av framgång, knyter jag an till Aspers (2002) som menar att många 

kan tänkas föreställa sig att andra är mer framgångsrika eller lyckliga än en själv i och med 

att individer tenderar att socialt lyfta fram vissa aspekter32 av sitt liv och undertrycka andra.  

Det egna ansvaret 

Ofrånkomligen präglas diskursen av ett individualistiskt perspektiv samt av konstruktioner av 

vad vissa typer av handlingar kan generera för typer av (önskade) utfall. Åkerman skriver bl.a. 

att han tror att läsaren har vad som krävs för att åstadkomma det den vill. ”Frågan är om du 
                                                 
32 Aspekter som socialt kan betraktas som beundransvärda, så som t.ex. att man är framgångsrik. 
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själv tror att du kan fixa det och om du har uthålligheten?” (s. 14). Förändring konstrueras 

som något eftersträvansvärt och outtalat framställs också att det är läsarens uthållighet och tro 

på sig själv som avgörande för om den åstadkommer det den vill. Läsaren lämnas med andra 

ord i en situation där valet står mellan att göra det som enligt författaren ger ett positivt 

respektive negativt utfall. Ett viktigt ansvar över tiden åläggs läsaren som uppmanas 

identifiera sina tidstjuvar33; vardagliga element som ”vi låter ta tid från våra liv”(s. 122). 

Genom denna formulering utsänds budskapet att det dels är vi själva som låter dessa element 

ta vår tid, och dels buntas dessa element ihop till att vara just ”tidstjuvar”. Att dessa vanligt 

förekommande ting framställs som tidstjuvar kan tänkas bidra till en spänning hos läsaren34 

samt till konstruktionen av att man måste använda sin tid på ”rätt” sätt och inte slösa bort 

tiden på tidstjuvar. Att ta kontroll över sin tid framställs vara en av de viktigaste delarna i 

stresshantering (s. 111) och känslan av kontroll är nyckeln till kraft, lycka, välmående (s. 87). 

Här skriver Wallström om vilka möjligheter man har bara man tar ansvar och bestämmer sig: 

Just nu finns det miljoner möjligheter runt omkring oss som bara väntar på att vi tar tag i dem. Allt vi behöver 

göra är att lyfta blicken och fatta ett beslut om vilken av möjligheterna vi ska sätta igång med. … Så lyft blicken. 

… När du har förverkligat din första idé är det enkelt att fortsätta med nästa. … Den riktiga utmaningen är att ta 

reda på vad du verkligen, verkligen vill (s. 25); … lär dig sätta igång nu! Du är redan i perfekt läge för att lyfta 

till en helt ny prestationsnivå (s. 26). 

Oavsett vem läsaren är antas denne ha mängder av möjligheter som ”bara väntar” på att tas, 

ett exempel på hur författarens föreställning bidrar i konstruktionen av att ”du kan om du 

vill”. Läsaren sätts i positionen av att ha en ”nedåtvänd” blick och ännu inte veta vad denne 

”verkligen” vill. Att säga ”lär dig” innefattar också att läsaren väntas just nu ”inte kunna”. Det 

egna ansvaret betonas även då Wallström framlyfter vilka personer boken vänt sig till:  

… till alla som tycker det är viktigt att växa som människa. Det är till dig som förstår att enda sättet att förändra 

dina omständigheter är att ändra dig själv. … Jag hoppas att du har fått nya insikter och idéer som du verkligen 

testar i livet för att förbättra dina resultat  (s. 56. Här har jag gjort egna understrykningar). 

Covey uppvisar tydligt att han också utgår från ett sådant synsätt: 

Om jag verkligen vill förbättra min situation, kan jag jobba på den enda saken över vilken jag har kontroll- mig 

själv (s. 90); Det är viktigt att omedelbart erkänna och rätta våra misstag så att de inte har någon makt över 

nästa stund… (s. 91); Genom att jobba på oss själva istället för att oroa oss över villkor (under vilka vi lever), 

kan vi påverka villkoren (s. 85); … den största tillgången du har är du (s. 288); … den enda och mest kraftfulla 

investering vi någonsin kan göra i livet- är investeringen i oss själva, det … vi har för att hantera livet (s. 289). 

                                                 
33 Tidstjuvar kan enligt författaren vara t.ex. tv, internet, människor, saker m.m. 
34 Eftersom de är så pass vanligt förekommande fenomen stöter läsaren med stor sannolikhet på dem dagligen.  
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Åkerman påtrycker också läsarens egna möjligheter och ansvar; 

Och kom ihåg: du är experten på dig själv! … Vi skapar själv bilden… varför då inte måla en tavla som är 

vacker och attraktiv (s.15); Med en god självbild målar du en tavla med en ram som förhöjer värdet och du gör 

dig själv rättvisa. Nedvärdera aldrig dig själv… lyssna gärna till andras åsikter men gör din egen bedömning. 

Det är du som både är konstnären som målar tavlan och snickaren som bestämmer ramen (s. 17). 

Han belyser även läsarens eget ansvar om den vill nå något visst mål eller framgång: 

… gör själv ett aktivt val och ta ägarskap över dina egna tankar och känslor (s.19); Vi blir vad vi gör, framgång 

skapas (s. 43)… gör du inget får du inget! Det är troligen inte så många andra som sitter och väntar på att 

förverkliga ditt liv. Det är en uppgift du får ta tag i själv. Nu är det hög tid! (s. 222). 

Åkerman uppmanar vidare individen att prova mental avslappning, yoga eller liknande 

eftersom detta kan hjälpa individen att sänka sin ”grundspänning”, vilket i sin tur kan leda till 

att man ska ”ännu oftare också kunna både må och prestera bättre”(s. 123). Det finns ett 

”idealt prestationstillstånd”, och när vi nått det ”blir allt möjligt”(s. 73).  Även huruvida vi 

påverkas av något framställs som helt upp till oss själva: ”Vad tillåter du påverka dig?(s. 64). 

Wallström betonar på liknande vis ytterligare läsarens eget ansvar och möjligheter:  

Du kan vara, göra eller ha precis allt som du väljer, så frågan är inte om du har tillräckligt med potential, utan 

hur stor del av din potential du väljer att använda. Om du bara förstod hur speciell du är och vilka fantastiska 

förmågor du har, skulle du vakna varje morgon med ett jätteleende och pussa dig själv (s. 54) 

Lycka och framgång står centralt när det talas om vikten och vinsten av att ta sitt ansvar över 

sitt liv. Det knyter jag an till Aspers (2002) mening om att det moderna livet kännetecknas av 

viljan till lycka, individualitet och framgång. Enligt ovanstående citat sänds budskap ut om att 

det mesta kan lösa sig och livet kan hanteras genom att vi själva intar rätt tankesätt, väljer och 

gör rätt, kontrollerar oss själva, investerar i oss själva. Den verklighetsbild som konstrueras 

vittnar om att ”jaget” är det viktigaste som finns, likt det Sandstedt (1986) samt Johansson 

och Lalander (2010) påpekar; att det självständiga idealiseras och att en ”individideologi” 

ständigt skapas och återskapas. Yttre begränsningar framställs vidare vara av ringa värde, 

begränsningar framställs huvudsakligen sitta i läsarens tankar och attityd. Genomgående finns 

en ständig betoning på framtiden; det handlar om att ta beslut och göra saker så att man snart 

eller framöver ska kunna bli något visst. Detta anknyter jag till Giddens (2009) mening om att 

en central del av strukturerandet av självidentiteten består av framtids- och livsplanering. 

Dessutom väntas ofta det ena leda till det andra; att jobba med sig själv förklaras leda till t.ex. 

ökad kärlek till sig själv, framgång och förbättring av den egna livssituationen (oavsett hur 

denna just nu ser ut). Nuläget åsidosätts- ibland subtilt, ibland tydligt- till förmån för 

framtiden. All den fokus som i diskursen läggs på vad läsaren kan/borde göra med sin tid, sitt 
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liv skulle kunna leda till skuld eller ångest om denne ”misslyckas” med att följa alla upp-

maningar- uppmaningar som inte bara framställs som viktiga utan också som enkla och givna. 

Fokus på mål och rationalitet 

Ett effektivt mål beskrivs enligt Covey som något som: 

… främst fokuserar på resultatet snarare än aktiviteten. Det (målet) definierar var du vill vara, och, i samma 

process, hjälper det dig avgöra var du är. … det ger mening och syfte till allt du gör… det kan omsättas i dina 

dagliga aktiviteter så att du är proaktiv, du bestämmer över ditt liv, du får saker att hända varje dag som 

möjliggör uppfyllandet av ditt personliga kall35 (s. 137).  

Det finns med andra ord många positivt laddade utfall som förknippas med ett ”effektivt mål”, 

så som självbestämmande, meningsfullhet och ökat aktivt handlande. Wallström skriver även 

om mål på ett sätt som skapar en förankring mellan att sätta mål med att bli framgångsrik, 

respektive att inte sätta mål med vissa typer av negativa/hotfulla utfall.  

Det är bara den som bestämt sig för att bli framgångsrik som kan bli det (s. 24); Det som behövs är att 

bestämma vad det är du vill och sedan samla tillräckligt med fakta för att undvika att göra dumma saker (s. 26); 

En av de viktigaste anledningarna till att ha ett ordentligt mål är att du presterar så mycket bättre. … om du inte 

sätter några mål för vart ska så sätter någon annan målen åt dig- garanterat! ... i avsaknad av egna, medvetna 

mål tar vi andras mål istället (s. 31).  

Det ”hotas” om vad som händer om man inte sätter mål; något som förstärker konstruktionen 

av att målsättning bör ses som något väldigt viktigt för individen. Detta citat ser jag som ett 

tydligt exempel på ”hotet om den personliga meningslösheten”, som Giddens (2009) uttrycker 

det. Han menar att vi planerar våra liv, genom bl.a. kalkylerbarhet, för att i så stor 

utsträckning som möjligt undvika tillståndet av personlig meningslöshet. Av citatet ovan 

väntas vi samla fakta och sedan ”välja rätt”, med andra ord vara rationella. Jag kopplar det till 

Kupferberg och Kupfenbergs (1995) mening om att moderniteten kan orsaka att individer 

övervärderar värdet av rationalitet och Bauman och May (2001) skriver att det moderna 

samhällets individer uppvisar en ökad strävan efter rationalitet och att vara rationella. Vi går 

vidare till Wallström, som ger riktlinjer för vad som kännetecknar ett ”riktigt” mål och hur de 

bör sättas:  

När du sätter mål, så sätt ett riktigt mål. Ett riktigt mål är ett mål som du inte vet hur du ska nå när du sätter det 

(s. 31). >målet> ska få dig att tänka tankar som du inte har tänkt förut. Det ska få dig att göra saker som du inte 

har gjort förut, det ska få dig att känna känslor som du inte har känt förut (s. 33) 

                                                 
35 I boken: ”… fulfill your personal mission statement”. 
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Denna beskrivning sätter upp vissa krav och förväntningar på individen. Dels ska man som 

sagt sätta ett riktigt mål (något som antyder att det finns mål som inte är ”riktiga”), det går 

alltså att göra fel i sin måluppsättning. Dessutom ska målet ge nya känslor och tankar.  

Så till Åkerman, som bidrar till en etablering av en dikotomi mellan att vara framgångsrik och 

att inte vara det genom att ställa frågan ”Vad är skillnaden mellan de framgångsrika och de 

andra?” (s. 200, egen kursivering). Budskapet som verkar sändas ut är att man antingen är 

framgångsrik eller inte. Detta ”antingen eller-tänk” uppvisas även nedan då han skriver:  

Bestäm dig! Antingen så gör du det eller så gör du det inte. Hur svårt kan det vara? Att bestämma sig är avgjort 

den viktigaste delen för framgång. Att bara ”försöka” nå sina mål finns inte ens i tankevärlden för dig som vill 

nå resultat (s. 205).  

Wallström bidrar nedan först och främst till konstruktionen av att det är ovanligt att göra 

genombrott, ett slags nedvärderande gentemot den stora majoriteten av människor. Sedan 

framställs även att satsa på att behålla det man har nu som motsats till att få det man vill ha:  

Vet du varför så få människor gör genombrott? Det är för att så få människor satsar på att göra ett genombrott. 

De flesta satsar på att behålla det de har nu istället för att få det de vill ha (s. 47).  

Författaren utgår alltså ifrån att det finns något förutbestämt i och en självklarhet i att de flesta 

vill satsa på att göra ett slags genombrott. Att behålla det man har just nu verkar innebära man 

väljer bort eller inte kommer kunna få det man vill ha. Detta kan bidra till konstruktionen av 

att det man har och det man vill ha oftast inte är samma sak. I förlängningen kan detta tänkas 

påverka hur läsaren värderar sin egen livssituation (jfr Aspers, 2002). 

Wallström skriver vidare att vi ska byta vår tid emot något som vi själva har bestämt: 

Vi behöver verkligen tänka efter så att våra mål är värdiga oss, vår tid och vårt engagemang- att målet är 

tillräckligt stort för att vi ska byta vår tid emot det (s. 52).  

Alla har ju dock inte detta privilegium, denna valfrihet och möjlighet att fritt bestämma vad 

man vill ”byta sin tid emot”, något som inte alls verkar beaktas som ett problem i denna eller 

någon av de andra böckerna. Detta kopplar jag till Giddens (2009) mening om att bara för att 

det finns mängder med valmöjligheter i det moderna samhället betyder det inte att alla val är 

öppna för alla individer, samt till Dauns (1975) argumentation att det är mängden innehavda 

resurser som ger individen hennes relativa handlingsfrihet. Det ”värderationella handlandet” 

som Bauman och May (2001) talar om kan också liknas vid det som diskursen bidrar till att 

konstruera: vissa handlingar, tillstånd och utfall framställs som något generellt attraktivt och 

önskvärt. Liksom Hazleden (2003) sett att vissa känslor i relationsinriktad självhjälpslitteratur 

framställs som fördelaktiga att utveckla, ser jag att rationalitet och självkontroll inom olika 
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sammanhang i framgångs-litteraturen framställs som underförstått och nödvändigt för att nå 

utveckling och framgång. Utifrån teorin36 ser jag att mycket av ovanstående handlar om 

identitet och hur identiteten skapas genom det man gör. Läsarens liv och jag konstrueras som 

ofullständigt i och med att det ständigt framställs vara något som kan ”bli bättre”. Samtidigt 

konstrueras livet och jaget vara ett slags ”arbete” som aldrig kan eller kommer bli klart, utan 

något kontinuerligt måste finslipas och utvecklas (t.ex. Covey, 2004 s 288-303; Wallström, 

2011 s. 51; Åkerman, 2012 s. 55). 

Normer, värderingar och dubbla budskap 

Samtliga böcker har uppvisat normaliserande ståndpunkter samt likartade värdegrunder. 

Åkerman målar i sin inledning upp den värdegrund som i princip genomsyrar hela boken: 

Våga stanna upp, reflektera och göra annorlunda saker. För gör du som du alltid gjort får du samma resultat 

som du alltid fått: Vad är ditt framgångsrecept? Vad kan du göra annorlunda eller nytt varje dag? Det är inte de 

stora förändringarna som leder till de största resultaten. Det är de små förändringarna gjorda kontinuerligt 

varje dag som bygger nya vanor och så småningom din identitet och ditt liv… saker du kan påverka själv. Låt 

detta bli din receptbok för livet… med dina välsmakande recept: Dina framgångsrecept! (s. 12) 

Fokus ligger alltså dels på att läsaren behöver våga stanna upp och reflektera men också att 

göra nya eller annorlunda saker. Påståenden som dessa ger antydningen att man inte kommer 

nå framgång om man gör saker på samma sätt som man alltid gjort. Det finns alltså en tydlig 

uppmaning till läsaren att ändra något, (kontinuerligt) bygga nya vanor, saker som man kan 

påverka själv. Det betonas att det är de kontinuerliga, små förändringarna som i förlängningen 

skapar ens identitet och ens liv. Det man gör ställs även här i nära relation med vem man är 

eller blir, något som också ökar laddningen i meningen. Till detta stycke vill jag även 

anmärka att adjektivet ”välsmakande” används för att beskriva vilken typ av bok detta kan 

komma att bli för läsaren. Detta implementerar således att något ”gott” finns att hämta i denna 

bok, och i synnerhet: något gott som man själv får komponera ihop. Jag finner ett samband 

mellan den typ av värdering som verkar råda här och det som Covey skriver: 

Människor blir nyfikna och intresserade när de ser att goda saker händer i andra människors liv. … De 

beundrar sådan personlig styrka och mognad… (s. 40).  

Genom denna mening generaliseras det att goda händelser hänger samman med styrka och 

mognad, och den värdering som verkar vara framstående är att personer med goda saker som 

                                                 
36 Se avsnitt 3.2. 
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händer i sitt liv konstrueras som mer eftertraktade eller önskvärda, dvs. ditt liv värderas 

utifrån det som händer i ditt liv. Jag urtolkar vidare ett dubbelt budskap när Covey skriver:  

Vi har en sådan tendens att skynda oss, att fixa saker och ting genom goda råd. Men vi missar ofta att ta oss tid 

att diagnostisera, att verkligen på djupet förstå vad problemet är först (s. 237).  

Hela boken handlar om just goda råd till läsaren, hur läsaren ska nå det den egentligen vill. 

Att Covey här nästan nedvärderar goda råd genom att referera till att människor missar att ta 

sig tid att först förstå vad ”problemet” är, förutsätter för det första att det faktiskt finns ett 

problem hos individen, och vidare förutsätter det att man inte ska lyssna till hans råd genom 

boken innan man själv på djupet förstått vad ens problem är. Detta bidrar vidare till 

maktetablissemanget eftersom Covey försätts i en vetande position vad gäller läsarens bästa.  

Wallström skriver: 

När människor växer upp anpassar de flesta sig till normer och förväntningar. Vi blir alltmer kopior av 

varandra i stället för att behålla vår originalitet. … de flesta som har blivit framgångsrika har tittat på vad alla 

andra gör och sedan lagt benen på ryggen och rusat åt rakt motsatt håll (s.20); Bara tre procent av alla 

människor är framgångsrika. Det innebär att övriga nittiosju procent, den stora massan, inte är det! (s.19).  

Att inte vara ”originell” verkar här likställas med något negativt. Att åka åt ”rakt motsatt håll 

mot den stora massan” framställs vidare också som mycket konstruktivt för att nå framgång 

(s. 18). Ur det konstruktivistiska perspektivet bidrar dessa uttalanden kring normer och 

förväntningar i själva verket till upprätthållandet av dem. Att läsaren för övrigt kan tänkas 

räkna sig själv som en av de 97 procenten (dvs. inte till de 3 framgångsrika procenten) är ju 

högst troligt eftersom 97 procent ju är en överlägsen majoritet- nästan en helhet. Genom 

följande citat kan andra normer och värderingar också utläsas ur Wallströms bok: 

… jag hade det bra och levde ett riktigt gott och behagligt liv. Men varför var det inte kul? Varför kände jag mig 

inte framgångsrik? ... Jag är inte f.d europamästare i golf, har aldrig haft ätstörningar, aldrig seglat ensam över 

Atlanten eller haft någon svår sjukdom, vilket ibland verkar vara fallet med kända inspirationstalare. Jag föddes 

med både armar och ben i ett övre medelklasshem i Göteborg. Jag var en helt vanlig kille med en dröm att ha 

lite kul i livet, med en insikt att livet är för kort för att tillbringa i bilköerna till och från förorten…” (s. 16-17). 

Detta reproducerar i själva verket det som författaren kanske velat ”bryta ner”, dvs. han vill 

inte att man ska känna att man inte är glad i livet trots att man har ”ett riktigt gott och 

behagligt liv”. En värdering som verkar råda här är ju att ”bra” inte alltid är tillräckligt bra, att 

det behövs något ”extraordinärt”. Till och med refereras det till sjukdomar som något medel 

för att bli en känd inspiratör. Att vara frisk och bo i ett medelklasshem beskrivs vidare som 

det ”normala”, något som också bidrar till konstruktionen av vad som är normalt eller inte. 
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Dessutom kan denna typ av budskap tänkas bidra till läsarens värdering av sin egen 

livssituation37, om man värderar den i jämförelse med det som presenteras vara efter-

strävansvärt och positivt respektive inte (jfr Aspers, 2002; Johansson och Lalander, 2010). I 

Åkermans bok uppstår återkommande meningar i stil med ”Du kan säkert känna igen dig/du 

känner säkert igen dig; du vet ju; eller hur?”. Frågor och meningar av ledande karaktär, dvs. 

sådana som antyder att det finns en given respons. Diskursen bidrar på dessa sätt till 

normaliserandet av olika fenomen. Det inbegriper att författaren på förhand kan anta att han 

vet något om läsaren. I samband med sådana ledande frågor eller meningsbyggnader lämnas 

läsaren begränsat utrymme att reagera helt på egen hand. Formuleringar som dessa kan tänkas 

bidra i konstruktionen av vad som är normalt, värdefullt eller går att förvänta sig av individer. 

Vi går vidare. Samtidigt som det återkommande refereras till att det alltid är man själv som 

vet bäst vad man behöver, uppstår det många gånger antydningar till att författaren vet vad 

som funkar och inte, vad som är rätt respektive fel, fördelaktigt eller inte. I sina böcker vill 

samtliga författare tydligt bistå läsaren med insikter och uppmaningar som ska generera 

dennes möjligheter till framgång. Detta visas exempelvis hos Wallström:  

I samma stund som jag lät andra påverka hur jag mådde var jag körd (s. 21).  Är det inte konstigt hur mycket vi 

låter radio, tv och tidningar diskutera hur vi ska uppleva vår omvärld? Är det inte märkligt hur vi låter oss 

styras av vår rädsla för vad andra ska tänka om oss, så att vi gör en massa saker för att passa in, istället för att 

tänka själva? (s. 22).  

Åkerman uppmuntrar på liknande sätt läsaren att ”strunta i vad andra säger” (s. 206; 208). Här 

uppstår det en negativ betoning gällande just att lyssna på vad andra tycker och tänker, det 

uppmanas man undvika. Budskapen ovan konstruerar dock en distinktion mellan författarna 

och alla ”andra”, en distinktion som kan utläsas genom att författarna inte verkar tillhöra 

dessa ”andra” som man inte ska lyssna på eller strunta i, eftersom hela böckerna ju går ut på 

författarnas egna viljor att påverka läsaren med sina uppmaningar. Läsaren försätts alltså i 

positionen av att hon eller han underförstått ska bortse från författaren som en del av de 

”andra”- till författaren ska läsaren lyssna. Ett dubbelt budskap är hur Åkerman först skriver: 

Att glädjas åt det du har eller det du gör oavsett hur lite eller ringa du själv anser det vara är en princip för att 

må bra och vara lycklig (s. 53) 

Samtidigt skriver han ”Höj din egen standard!” (s. 216), något som ger sken om 

värdesättandet av läsarens nuvarande ”standard” som låg eller i alla fall inte tillräckligt hög. 
                                                 
37 Om författaren refererar till ett ”gott och behagligt liv med anställning samt bostad i förorten” som något 
tråkigt och med en ganska tydlig negativ klang, bidrar ju detta till konstruktionen av hur denna typ av 
livssituation värderas, vilket kan tänkas påverka läsaren (i synnerhet läsare som kan känna igen sig i författarens 
beskrivning av sin livssituation). 
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Det finns fler dubbla budskap. Han skriver t.ex. ”Det är okej att vara ’tillräckligt bra’”(s. 246). 

Men samtidigt påtrycks det i boken hur viktigt det är att varje dag, hela tiden fatta rätt och 

medvetna beslut (ex: ”Det handlar om att både visa, säga och göra rätt!”, s. 142, vilket tyder 

på ett högt värdesättande av det ”rätta”). Han har återkommande spridit budskapet om och att 

det inte finns rum för att ge upp eller göra fel, något som ovan tycks åsidosättas. Det verkar 

heller inte betyda något när han understryker följande: 

Tänk på att det… är bättre att sätta höga mål och inte riktigt nå dem än att sätta låga mål och få dem!(s. 211).  

Wallström skriver också: 

Vi behöver alla vara lite snällare mot oss själva. Vi behöver ta vara på det vi har och göra det mesta av det. … 

Jag föreslår att du ser på dig själv som den du verkligen är. Du är faktiskt den mest fantastiska människa som 

någonsin levat (s.53); Alla människor har både vackra och fula sidor, säger kloka och dumma saker, gör bra 

och dåliga val (s.54). 

Ett genom diskursen typiskt dubbelt budskap är just när sådan här accepterans och kravlöshet 

inträder. Det annars så centrala fokuset på förbättring och förändring av det befintliga vänder 

här helt plötsligt blad. Vi ser liknande värdevändning hos Covey då han talar om att vi borde 

tänka på ”slutet av livet” som referenspunkt för det vi gör i nuet (s. 98) och Åkerman frågar 

”Vad vill du att det ska stå på din gravsten…; vad vill du att dina vänner ska säga om dig på 

din 75 års dag?” (s.199).  I kontrast till böckernas mer prestationsinriktade delar av framstår 

dessa meningar som mer känslo- och vilsamma. Ytterligare dubbla budskap finns i Covey´s 

bok då det parallellt med prestationskrav och allt målfokus uppstår en betoning på att man ska 

finna det viktiga i livet och bl.a. inte sträva efter värden och mål uppsatta av andra människor: 

Människor finner ofta sig uppnå mål och prestationer som är tomma, framgång som har uppstått på bekostnad 

av saker och ting som de plötsligt inser varit betydligt mer värdefulla för dem. Folk… kämpar ofta efter att få en 

högre inkomst, mer erkännande eller en viss nivå av professionell kompetens, bara för att sedan upptäcka att 

deras målfokus förblindat dem emot de saker och ting som verkligen betytt mest och nu är borta (s. 98) 

Vidare skriver han att det inte finns några genvägar/snabba vägar till personlig utveckling 

eller tillväxt. Att ignorera eller försöka strunta i ”naturliga” utvecklingsprocesser leder till 

besvikelse och frustration (s. 37). Här utläser jag alltså dubbla budskap. Samtidigt som 

framgång och utveckling bör eftersökas, markeras det här att man ska fokusera på ”det viktiga 

i livet”, något som inte verkar inbegripa framgång. Vidare kan man enligt Covey inte nå 

framgång genom att ta genvägar. Ingen definition av ”genväg” ges, men med dessa ord 
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markeras det likväl att denna bok inte är en genväg38 utan snarare ett medel med vars hjälp 

läsaren kan nå sitt/sina mål. I Åkermans text finner jag också fler dubbla budskap: 

Det är aldrig försent att skapa en rättvisande bild av dig själv… att måla en vacker tavla av de färger du redan 

har. … Det finns en plats för alla. … Du måste inte ha talanger… Du är unik redan från födseln (s. 17-18).  

Det verkar dock som att vara unik inte är tillräckligt. Hela boken åsyftar ju hjälpa individen 

”att både prestera bättre och skapa bättre relationer till dig själv och andra” (s.22). Relaterat 

till detta utläser jag dubbla budskap t.ex. när Åkerman skriver att vi ibland tror att ”vissa saker 

är nödvändiga för att komma vidare” eller att vi ”måste göra saker i en viss ordning” (s. 102). 

De råd och uppmaningar som ges i boken framställs ju just som nödvändiga för att komma 

vidare, utvecklas eller nå framgång. Samtidigt som han säger att man är unik och inte behöver 

ha talanger skriver han ”Du kan mer än du tror” (s.115); ”Du har mer kraft än du tror när du 

väl bestämt dig” (s.200). Lagom verkar inte vara tillräckligt: ”Du kan alltid lite till. Lite mer. 

Du ÄR mer!”(s. 60). Prestationer och framgång verkar värderas högt. Dessa typer av 

uttalanden kan även bidra till att läsaren försätts i positionen av att egentligen inte känna till 

sina förmågor och att författaren vet mer om läsaren än denne själv gör. Meningarna utlyser 

även att man aldrig egentligen kan vara nöjd eftersom det alltid går att vara mer, kunna mer. 

Detta dubbla budskap exemplifieras även när Åkerman säger: ”Att glädjas åt det du har eller 

det du gör oavsett hur lite eller ringa du själv anser det vara är en princip för att må bra och 

vara lycklig”(s. 53); ”Nöj dig med det du gör”, ”Tillåt dig känna stolthet för det du gjort!” och 

”det räcker gott med den du är” (s.115-116). Detta kan tänkas lämna läsaren i ett ambivalent 

läge eftersom majoriteten av bokens uppmaningar handlar om att man kan mer än man tror, 

vikten av förändring och utveckling osv. Michalos (2008) slutsats var att glappet mellan det vi 

har i nuet och det vi vill ha i framtiden till stor del påverkar hur nöjda vi är med livet, vilket 

jag kopplar till diskursens uppmaningar och att de möjliggör att ”glappet” aldrig kan minska. 

Men det motsatta påtrycks ju ovan: att du kan vara nöjd med det du gör och den du är, och att 

du ska vara stolt över det du gjort. Det sistnämnda citatet uppvisar alltså en vilsamhet som 

inte syns på många andra ställen i diskursen; med alla förändringar som individen uppmanas 

till verkar det ju tvärtom inte räcka gott med att vara den man redan är. Förändring, 

utveckling och framgång konstrueras genomgående som väldigt viktigt, som relativt 

lättillgängligt och möjligt för ”alla”- något man bör ägna sig åt samt som något självklart. 

                                                 
38 Genvägar framställs alltså som negativt med oattraktiva konsekvenser. 
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Sammanfattande konklusioner 

Utifrån min huvudfrågeställning, dvs. vilka typer av budskap dagens individer möter genom 

den valda typen av litteratur har följande centrala resultat framkommit. Likt det Hazleden 

(2003) kommit fram till har det även i min studie visat sig att författarna återger läsaren som 

definitivt ansvarig för sin egen utveckling. Det förekommer starka styrningsambitioner från 

författarna, samt en övertygelse om styrningens möjligheter. Detta pekar mot en maktprocess 

tillsammans med konstruktionen av ansvar; människors aktiva ansvarstagande påtrycks, vilket 

på sikt ämnar möjliggöra en ändrad livsstil hos läsaren. I diskursen konstrueras förändring 

genomgående som något positivt och som bör eftersträvas. Författarnas värderingar förefaller 

även ofta vara självklarheter. Jag knyter an till detta Bauman och Mays (2001) mening om att 

människor ofta drar olika slutsatser även om de innehar liknande livssituationer, något som 

alltså i diskursen inte verkar beaktas. Följande konstruerade självklarheter och budskap möter 

individen genom framgångsdiskursen: det generaliseras och antas att alla vill sträva efter 

framgång; att man kan om bara vill; att man ständigt bör vara målmedveten och tänka ”rätt” 

för att kunna nå framgång; läsaren framställs ha mer potential än denne själv vet om; läsaren 

framställs ha mängder av möjligheter och även kunna ”välja” vad den vill byta sin tid emot. 

Diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att synliggöra och analysera vilka budskap som individen ges 

genom framgångslitteraturen. Anledningen till att jag undersökt detta är att jag hypotiserade 

att samtidigt som litteraturen har för avsikt att ”hjälpa” individer att nå ett ”önskvärt” tillstånd, 

kan de innehålla kulturella kriterier för mänskligt värde som kan påverka egenvärdet. Om 

dessa tillstånd framställs vara så önskvärda och viktiga för egenvärdet kan det i sin tur tänkas 

leda till problem för individer, eftersom tillstånden oftast är väldigt svåra att nå i realiteten- så 

som ständig utveckling eller att vara lycklig och framgångsrik. Med diskursanalys som metod 

har avsikten dock inte varit att få fram hur individer faktiskt upplever diskursen, utan istället 

att undersöka och analysera vilka budskap som därigenom ges- eftersom dessa kan tänkas 

påverka individers syn på sig själva, den egna livssituationen och det egna värdet. Jag har 

belyst att Haller och Hadler (2006) menar att lycka kan vara ett uttryck för framgång i vårt 

individualistiska samhälle, där man kan ses som en ”förlorare” om man är olycklig. 
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Individens subjektiva uppfattning av sitt liv är mest betydande för lycka och tillfredsställelse 

(se även Daun 1975) men bl.a. strukturer, förväntningar och kulturella faktorer spelar in. Min 

data talar både för och emot dessa teoretiska ståndpunkter. I diskursen proklameras individen 

veta bäst själv vad den ”behöver”, vilket jag knyter an till meningen om att individens 

subjektiva uppfattning är av störst betydelse för värderingen av den egna livssituationen. 

Samtidigt ges återkommande uppmaningar av olika slag som uppvisar att författaren faktiskt 

vet bättre än läsaren själv. Med detta sagt menar jag att den ”subjektiva” uppfattningen kan 

färgas av yttre, kulturella värden med vilka vi mäter vår situation, likt referensgrupper39 som 

Bauman och May (2001) talar om. Jag tror även att individer kan påverkas av diskursens 

budskap eftersom de på ett auktoritärt sätt framställs vara så fördelaktiga. Jag reflekterar att 

detta i förlängningen innefattar risken att individer kan tänkas uppleva en ökad 

otillfredsställelse om de eftersträvar uppmaningarna men inte lyckas leva upp till dem eller nå 

de ”positiva” livstillstånd som budskap i diskursen målar upp.   

Individerna som författarna vänder sig till verkar förväntas ha likartade viljor och möjligheter 

till utveckling eller förändring; ingen framstående hänsyn tas till att läsarna kanske värderar 

vissa tillstånd på andra sätt än författaren gör. Vidare framställs läsaren dels kunna ”välja” 

vad den vill byta sin tid emot, dels ha oerhört många möjligheter som bara ”väntar” på att 

fångas- man kan om man vill! Jag menar att dessa meningar skapar överrationaliserad och 

förenklad bild av människan eftersom det finns många faktorer som kan påverka vad och hur 

man kan styra olika delar av sitt liv40.  Dessa framställningar är enligt egen ståndpunkt 

”lyxvaror” som absolut inte är tillgängliga för alla i vårt samhälle41. Jag anser alltså att 

diskursen tenderar försumma vikten av att det finns sociala och strukturella hierarkier 

och/eller hinder som också kan stå i vägen för individens handlings- och 

utvecklingsmöjligheter. Dessutom kan man fråga sig vilka det är som verkligen dras till denna 

typ av litteratur; om det är individer som just har ”alla möjligheter” eller individer som söker 

eller längtar efter att ha ”alla möjligheter. Något de upplever sig inte ha och med andra ord 

kanske är människor som faktiskt inte är tillfredsställda. Att det mesta konstrueras vara 

möjligt kan vidare tänkas påverka läsarens känsla av ansvar och krav- för om den inte lyckas 

                                                 
39De grupper vilka vi mäter oss med och eftersträvar att lika(se ovan;  s. 10). Jag vågar anta att individer som 
lockas av framgångslitteratur ofta strävar efter framgång, något som författaren framställer sig ha/har uppnått.  
40 Mycket av det vi eftersträvar är beroende/påverkas av yttre omständigheter(t.ex. sociala, ekonomiska, 
strukturella, men också psykologiska faktorer) och innefattar andra människor och den ”makt” som de besitter: 
att få ett jobb handlar inte bara om att sätta sig i ”förarsätet” utan likväl att arbetsgivaren ska vilja anställa en.  
41 Exempelvis kämpar många individer i vårt samtida samhälle för att ens få en utbildning eller anställning. Jag 
kopplar detta till Giddens (2009) påpekande att det absolut finns en stor ökning av valmöjligheter i det moderna 
samhället, men, att det inte innebär att dessa valmöjligheter är öppna för alla. 
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är det dennes eget fel. De krav och förväntningar som finns på dagens individer, som genom 

diskursen exemplifieras, tror jag kan bidra till sociala problem med tanke på de 

konsekvenser42 som de kan leda till människor och grupper emellan. Ur ett vidare perspektiv 

skulle även diskursens konstruktioner kring framgång, vikten av personlig utveckling och 

fokus på jaget kunna förstås i form av att de kan bidra till hur dagens individualiserade 

samhälle upprätthålls, samt hur de många uppmaningarna till individen skulle kunna vara en 

orsak till otillfredsställelse, likt Johansson och Lalander (2010) som anmärker att människan 

blivit en ständig sökare på jakt efter ett bättre liv och att det är allt svårare att vara nöjd med 

sitt liv när det finns så mycket att upptäcka och jämföra sig med.  

I virrvarret av uppmaningar, tips och råd för ett ”bättre liv” som diskursen förser oss med, kan 

individen tvärtom alltså tänkas uppleva sitt nuvarande liv som sämre eller mindre tillfreds-

ställande. Jag ser en likhet mellan min slutsats att de höga prestationskraven som konstrueras 

som så viktiga i dagens samhälle kan leda individen till otillfredsställelse och att individen 

undertrycks snarare än förverkligas (jfr Giddens, 2009). Något jag vill belysa är att budskapen 

i sig oftast inte behöver ses som kravfyllda och skulle diskursens uppmaningar tas ur sin 

kontext kan de säkerligen tänkas ha en positiv effekt för individer. Dessutom bör det tilläggas 

att det säkerligen finns individer som faktiskt drar nytta av denna typ av litteratur, annars 

skulle den över huvud inte existera. Konklusionen är dock att mängden uppmaningar och den 

karaktär som budskapen har i diskursen till stor del ansvarar för de möjliga konsekvenser som 

jag har talat om. Exempelvis är meningen ”du kan om du vill” i sin ensamhet inte 

nödvändigtvis något kravfullt, men i kontexten av ständiga upprepningar av individens 

potential, möjligheter och borden kan detta tänkas sätta press på individen. För vidare 

diskussion lämpar sig självklart ytterligare empiri och detta leder mig in på mina förslag till 

vidare forskning. Det kan vara relevant är att analysera mer djupgående, fler böcker och/eller 

ur andra perspektiv43, internetsidor och tidningar som är aktiva aktörer inom 

framgångsdikursen eller dagstidningars44 bidrag i/påverkan i diskursen. Eftersom studien inte 

kan gå djupare in på hur den enskilde individen faktiskt upplever och påverkas av diskursens 

budskap ser jag kvantitativ och/eller kvalitativ forskning vara relevant45. Trots eventuella 

                                                 
42 T.ex. att individer jämför sig med andra som det ”verkar gå bättre för”, att individer tenderar vara på ständig 
jakt efter något och i förlängningen att många människor i dagens samhälle är stressade och/eller inte tillfreds. 
43 Som exempelvis kulturella värden eller skillnader i synsätt över tid. 
44 T.ex. genom intervjuer, reportage och/eller artiklar om relaterade teman. 
45 Kvantitativa i form av ex. enkäter, kvalitativa i form av ex. intervjuer och fokusgrupper, då dessa metoder 
möjliggör analys just av individers upplevelser och uppfattningar. 
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tillkortakommanden46 anser jag att denna studie är mycket välkommen, dels då området för 

närvarande är föga analyserat och dels då framgångslitteraturens budskap ofta tas för givna 

och ses som självklarheter. Det är av högt värde att analysera sådant eftersom jag menar att 

det i förlängningen kan påverka hur individer tolkar och värderar sin, och andras, 

levnadssituationer. Genom att undersöka framgångsdiskursen kan vi ta ett steg tillbaka och 

tydligare se vilka uppmaningar som inför individen konstrueras som viktiga och självklara. 
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