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Abstrakt 
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I denna uppsats behandlas självhjälpslitteratur: litteratur med handfasta råd och rekomm-
endationer för hur samtidsmänniskan kan åstadkomma en s.k. ”förändring i livet”. Den 
självhjälpslitteratur som behandlas är: Phil McGraw (a.k.a. Dr Phil): Livsstrategier: Att göra 
det som fungerar, att göra det viktiga från 2004; Kay Pollak: Att välja glädje: En bok om att få ett 
bättre liv från 2007; och Mia Törnblom: Självkänsla nu! från 2006. 

Syftet har varit att bidra till ökad förståelse för självhjälpslitteraturens synpunkter på 
hur ett människoliv bör förvaltas. För att kunna bidra till en sådan förståelse gjordes 
bedömningen att det är av central betydelse att först klargöra de faktorer som kan ha 
påverkat självhjälpslitteraturens utveckling av synpunkter. De faktorer som kan påverka 
utvecklingsarbetet är uppfattningar om problem och efterföljande konsekvenser. Det 
övergripande syftet konkretiserades i tre frågeställningar: 1) Vilka tendenser kan enligt 
självhjälpslitteraturen ge upphov till problem? 2) Vilka är de efterföljande konsekvens-
erna? Och, 3) vilka åtgärder förespråkas av självhjälpslitteraturen? 

Som teoretisk utgångspunkt användes två verk av Anthony Giddens: Modernitetens 
följder från 1996 och Modernitet och självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken från 
1997. Förutom gemensam upphovsman är båda verken viktiga inlägg i debatten om det 
moderna samhället och närmast ofrånkomliga vid en diskussion om självhjälpslitteratur. 

Den analysmetod som användes kan tituleras kritisk diskursanalys. Kritisk diskurs-
analys är en vetenskaplig metod för analys av texter. Bedömningen gjordes att kritisk 
diskursanalys är den metod som är bäst lämpad att bidra till klarhet omkring självhjälps-
litteraturens textmässiga framställningar. 

Resultatet blev trefaldigt: 1) Självhjälpslitteraturen anser att de tendenser som kan ge 
upphov till problem härstammar från en samhällsutveckling utan tydliga riktlinjer. Det är 
en samhällsutveckling bortom mänsklig kontroll. 2) Självhjälpslitteraturen anser att den 
efterföljande konsekvensen är att samhällsmedborgarna förlorar en strukturerad tillvaro. 
Förlusten av struktur bidrar till en släpphänt attityd gentemot kriminalitet, arbetsmoral, 
sex och barnuppfostran. 3) Självhjälpslitteraturen förespråkar ett åtgärdspaket som inne-
bär att individen vänder sökande inåt för att hitta en inre kärna. Att hitta en inre kärna 
handlar om att eftersträva en tydlighet eller ”distinkthet” i den egna livsföringen: en 
distinkt livsföring. 

 
Nyckelord: självhjälpslitteratur, Anthony Giddens, modernitet, kritisk diskursanalys, den 
distinkta livsföringen, expertsamhälle.  
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1. Inledning 
 

 

 

1.1 En värld av synpunkter 

Numera finns det många synpunkter på hur ett människoliv bör förvaltas. Synpunkterna 

kan exempelvis handla om vilken kost som är mest hälsosam; vilka klädesplagg som för 

tillfället är riktiga utifrån gällande modetrender; eller vilken typ av motion och 

träningsaktivitet som är mest effektiv utifrån önskemålen om viktminskning eller 

förbättrad kondition. 

Synpunkterna uttrycks av flera samhälls- och yrkesgrupper. Dietister är exempel 

på en yrkesgrupp som behandlar allt som rör kosthållning. Stylister och kännare av mode 

är exempel på yrkesgrupper som behandlar klädval och vilken utstyrsel som fungerar i 

varje specifikt sammanhang (se Lind 2007). Och, avdankade idrottsstjärnor är exempel 

på en samhällsgrupp som behandlar utformningen av tränings- och motionsprogram. 

Listan över samhälls- och yrkesgrupper kan göras betydligt längre. Ytterligare ett 

exempel är författare av självhjälpslitteratur. Författare av självhjälpslitteratur har både 

likheter och skillnader gentemot andra samhälls- och yrkesgrupper. De innehållsmässiga 

skillnaderna behöver inte vara så omfattande, eftersom samtliga har synpunkter på hur 

ett människoliv bör förvaltas – även om variationen kan vara stor. Skiljelinjerna går i de 

formmässiga strukturerna. Självhjälpslitteratur har en mycket karaktäristisk litteraturform 

med enhetligt utarbetade åtgärdsprogram, vilket många andra samhälls- och yrkesgrupper 

saknar. Den enhetliga litteraturformen är gynnsam för en undersökning. 

Det är självhjälpslitteratur föreliggande uppsatsprojekt behandlar. Syftet är att 

bidra till ökad förståelse för självhjälpslitteraturens synpunkter på hur ett människoliv bör 

förvaltas. För att kunna bidra till en sådan förståelse är det först viktigt att klargöra de 

faktorer som kan ha påverkat självhjälpslitteraturens utveckling av synpunkter. De fak-

torer som kan påverka utvecklingsarbetet är uppfattningar om problem och efterföljande 

konsekvenser. Det övergripande syftet blir konkret i tre frågeställningar: 

 

1) Vilka tendenser kan enligt självhjälpslitteraturen ge upphov till problem? 

2) Vilka är de efterföljande konsekvenserna? 

3) Vilka åtgärder förespråkas av självhjälpslitteraturen? 
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1.2 Självhjälpslitteraturens historia 

Självhjälpslitteratur är litteratur med lång historia. Sinnema (2002:XXV) vill göra gällande 

att det engelska begreppet för självhjälp (”self-help”) användes i text för första gången i 

1800-talets Skottland. Begreppet figurerade då i titeln till den skotske filantropen Samuel 

Smiles bok: Self-help: With illustrations of character, conduct, and perseverance. Boken, som utkom 

1859, har efter publiceringen tryckts i flera nyutgåvor och legat grund för efterföljare. 

Sinnema skriver i förordet till 2002 års upplag att även om Smiles var första med att 

använda begreppet var Smiles inte först med att skriva självhjälpslitteratur: självhjälps-

litteratur har en betydligt längre historia. Enligt Sinnema är en förklaring till att begreppet 

uppkom just vid mitten av 1800-talet ett turbulent Europa. Ur turbulensen uppstod en 

medelklass med ett gynnsamt materiellt välstånd med utrymme för spenderingar. Medel-

klassen sökte vägledning, vilket skapade en lukrativ marknad för litteratur med råd och 

rekommendationer för olika valmöjligheter. 

Långt senare började det försvenskade begreppet självhjälp användas i det svenska 

språkbruket. Enligt Karlsson (2006:58) användes begreppet för första gången i svensk 

text 1983. Begreppet användes då av en viss Eriksson i en artikel om den s.k. terapivågen.1 

Men Karlsson har svårt att tro att allt som förknippas med självhjälp uppstod i samband 

med artikelns publicering. Enligt Karlsson är kulturella skillnader en tänkbar förklaring 

till att begreppet inte användes tidigare. I Sverige har det länge funnits olika former av 

självhjälp, men p.g.a. negativa associationer en motvilja att benämna det självhjälp. I 

engelskspråkiga länder, däremot, har det länge funnits en positivare attityd, vilket istället 

medfört att begreppet fått en flitigare tillämpning i många fler sammanhang. 

Mycket tyder alltså på att självhjälpslitteratur har en betydligt längre historia än 

själva begreppet. McGee (2005:5) vill gå så långt som att sätta Bibeln som grundtyp och 

föregångare. Det är en åsikt som i viss mån delas av Starker (2002:13). Men vad gäller 

den amerikanska självhjälpslitteraturen sätter Starker en annan begynnelsepunkt. Enligt 

Starker har självhjälpslitteraturen sina rötter i de värderingar som utvecklades i de 

protestantiska delarna av New England. Stor del av protestanterna i New England var 

puritaner. Kännetecknande för puritanerna var en trosbekännelse att Gud skapat en 

rationell värld och att det var människans uppgift att förvalta denna värld. Människans 

handlingar på jorden avgjorde möjligheterna till ett liv i himmelriket. Därför publicerade 

puritanerna skrifter som gav vägledning i puritanska värderingar. Exempel på litteratur är 

Bishop Bayly: The practice of piety från 1611 och Samuel Hardy: Guide to heaven från 1673. 

                                                
1 Titel: Nygamla vägar till mänsklig befrielse: Om yttre och inre ekologi. 
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Framgent blev den amerikanska självhjälpslitteraturen allt mer sekulariserad. 

Enligt Starker (2002:15) är sekulariseringen en lång process som började göra sig gällande 

i självhjälpslitteraturen redan på 1700-talet. Dock vidhölls religiösa teman för en lång tid 

framöver. Men på 1700-talet går det se början till en förändring med en ny uppsättning 

tema. Ett mycket centralt tema blev hur praktiska yrkeskunskaper kunde förbättras i syfte 

av ökad social och ekonomisk rikedom. Brytpunkten mot förgående sekel var att 

personliga ambitioner började värdesättas. Därför uppmuntrades alla avancemang på den 

sociala hierarkin. Exempel på litteratur är Benjamin Franklin: The way to wealth från 1757. 

Framemot 1800-talet skedde endast en marginell förändring av den amerikanska 

självhjälpslitteraturen. Enligt Starker (2002:18) var mycket sig likt: självhjälpslitteraturen 

fortsatte på temat utveckling från fattigdom till rikedom, och skulle precis som tidigare 

bistå med ett framgångskoncept till materiellt välstånd. Skillnaden mot förgående sekel 

var en industrialisering som gjordes allt mer påmind. Industrialiseringen bidrog till en 

ökad fokusering på individuell framgång. Därmed fanns det inte längre några sociala 

hinder mot personlig framgång. Ett nyfunnet ideal blev den självförverkligade individen (”self-

made man”), och det är under denna tidsepok miljonären gjorde entré och började 

förekomma allt oftare. Exempel på litteratur är William Mathew: Getting on in the world 

från 1883 och Wilbur F. Crafts: Successful men från 1883. 

Från 1900-talet och framåt tog den amerikanska självhjälpslitteraturen en ny 

vändning. Enligt Starker (2002:20) beror vändningen till stor del på att industrialiseringen 

gick in i en omfattande intensifiering. Intensifieringen innebar dels en effektivare till-

verkningsprocess; dels en tilltagande urbanisering. Båda utvecklingarna bidrog till en 

samhällsutveckling med social rotlöshet och närmast avgrundslik brytpunkt med det 

gamla. Under dessa samhällsförhållanden minskade efterfrågan på framgångskoncept och 

ersattes av en större efterfrågan på hopp och vägledning i en snabbt föränderlig värld. 

För självhjälpslitteraturen blev ett allt viktigare tema att hitta tillbaka till ett ursprung. Det 

är en förklaring till att 1900-tals litteraturen utmärks av en nyandlighet. Exempel på 

litteratur är Napolean Hill: Think and grow rich från 1937. 

Tyvärr finns inget likvärdigt material vad gäller självhjälpslitteraturens historia i 

Sverige. Johansson (2007:37) skriver förvisso att självhjälpslitteratur rönte kommersiella 

framgångar på 1970-talet – som är en äldre datering än själva begreppet självhjälp. Det 

finns således goda skäl att tro att självhjälpslitteraturen i Sverige har en längre historia än 

dateringen av begreppet. Men utöver det vill jag inte ägna mig åt spekulationer. 
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1.3 Självhjälpslitteratur – bokindustrins kassako 

Självhjälpslitteratur har blivit en formidabel försäljningssuccé. Marie Ledin på Anderson 

Pocket berättade i en e-postintervju att pocketutgåvan av Kay Pollak: Att välja glädje sålt i 

närmare 50 000 exemplar, men uppskattade att originalutgåvan av samma bok sålt i över 

100 000 exemplar. Malin Månsson på Personlig Utveckling berättade i en e-postintervju att 

den sammanlagda försäljningen av Mia Törnblom: Självkänsla nu! är 387 305 exemplar. 

Imponerande försäljningssiffror har gjort att självhjälpslitteratur hamnar högt på 

bokhandelns försäljningslistor. Intresseorganisationen Svensk Bokhandel publicerar på sin 

hemsida månadsvisa topplistor över försäljningen – baserade på 300 bokhandlar och 

varuhus. Det är inte ovanligt att självhjälpslitteratur infinner sig högt upp på dessa 

topplistor. Vid en genomgång av topplistorna för 2001-2007 kan självhjälpslitteratur 

stoltsera med höga placeringar – om dock svårt att konkurrera med deckare och 

spänningslitteratur. Men på 2006 års sammanlagda försäljning av litteratur i Sverige 

placerades Mia Törnblom: Självkänsla nu! på en imponerande 5:e plats. 

Imponerande försäljningssiffror och höga topplisteplaceringar gör bokförlagens 

intresse av att publicera självhjälpslitteratur stor. Svensk Bokhandel rapporterade den 6:e 

oktober 2005 att bokförlaget Månpocket inlett en satsning på faktaböcker, under Månpocket 

Fakta. Syftet med satsningen rapporterades vara att publicera faktaböcker, och däribland 

självhjälpslitteratur. Några år senare berättar Louise Backelin på Månpocket Fakta i en e-

postintervju att satsningen blivit framgångsrik. Hon berättar att förlaget ger ut tre 

faktaböcker i månaden, med en snittförsäljning mellan 12 – 15 000. Därutöver har 

förlaget knutit några riktiga storsäljare till sitt sortiment, som exempelvis Mia Törnblom: 

Självkänsla nu! 

Självhjälpslitteraturens popularitet och bokförlagens intresse av att publicera 

självhjälpslitteratur märks i bokhandlar och varuhus. Numera är det inte ovanligt med en 

egen avdelning självhjälpslitteratur i de större bokhandlarna. Två exempel är de välren-

ommerade Internetbokhandlarna: Adlibris.se och Bokus.se. Adlibris.se har gått ett steg 

längre och invigt en satsning på en bokklubb med inriktning på självhjälpslitteratur. Men 

då kanske det kan vara av intresse att påpeka att det numera inte är ovanligt med bok-

klubbar med inriktning på självhjälpslitteratur. Livsenergi.se, med den säljande slogan: ”Vi 

ger dig vad vi heter”, är bara ytterligare ett exempel på en bokklubb som specialiserats på 

självhjälpslitteratur. Min intuition säger att det kan bli fler. 
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2. Tidigare forskning 
 

 

 

Självhjälpslitteratur har behandlats i tidigare forskningsarbeten – i viss mån även av 

sociologer. En sociologisk klassiker är Norbert Elias undersökning av medeltida texter 

om seder i The civilizing process från 2000, och en modern sociologisk klassiker är Anthony 

Giddens: Intimitetens omvandling: Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället från 1995.2 

Däremot är den samtida forskningen om självhjälpslitteratur begränsad, vilket bidrog till 

större bekymmer än förväntat att hitta exempel på forskningsprojekt. Men då kanske jag 

bör påpeka att min naiva förväntning var att forskningen om självhjälpslitteratur stod i 

proportion till den omfattande publiceringen av självhjälpslitteratur – vilket var felaktigt. 

Huvudparten av forskningen om självhjälpslitteratur sker numera inom det 

amerikanska forsknings- och utbildningssystemet (se Archibald 2007; Dolby 2005; 

McGee 2005; Starker 2002; Whelan 2004). Men på senare tid har intresset för 

självhjälpslitteratur även ökat inom det svenska forsknings- och utbildningssystemet (se 

Larsson & Sanne 2005; Johansson 2007; Åkesson 2006). Efter en genomgång av den 

amerikanska och svenska forskningen kan jag inte peka på några avgörande skillnader, 

utan förundras över likheterna. En mycket påfallande likhet är närvaron av fyra 

forskningsteman: till synes oberoende av nationsgränserna. 

Det första forskningstemat behandlar självhjälpslitteraturens praktiska använd-

ningsområden (se McGee 2005). Forskningstemat inleder med att konstatera att själv-

hjälpslitteratur kan ha flera användningsområden, eftersom varje användare applicerar 

självhjälpslitteraturens råd och rekommendationer efter egna behov. Inte så överraskande 

styrs behoven av självhjälpslitteraturens råd och rekommendationer av att skapa en bättre 

tillvaro. Då är det mer anmärkningsvärt att självhjälpslitteraturen inte lyckats leva upp till 

förväntningarna och presentera en allsidigt fungerande lösning, vilket ofta har en tendens 

att medföra att användningen av självhjälpslitteratur blir en del av en livsstil. 

Det andra forskningstemat behandlar självhjälpslitteraturens omåttliga gensvar i 

det västerländska samhället (se Dolby 2005; Johansson 2007; Starker 2002). Forsk-

ningstemat gör klart att självhjälpslitteraturen fått ett mycket varmt välkomnande i det 

västerländska samhället. Vad gäller en förklaring till framgången söks den framförallt i 

                                                
2 Exempel på litteratur som ständigt är aktuell och i nytryck. Originalutgåvan av The civilizing process utkom 
på tyska 1939 och originalutgåvan av Intimitetens omvandling utkom på engelska 1992. 
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två strukturella förändringar: dels en intensiv individualiseringsprocess; dels ökade krav 

på utveckling som samhällsnyttigt och progressivt. Båda förändringarna har medfört en 

existentiell osäkerhet, vilket i sin tur skapat en omåttlig efterfrågan på råd och 

rekommendationer. Det är en förklaring till att många vänder till självhjälpslitteraturen 

för svar på livets bekymmer. 

Det tredje forskningstemat behandlar självhjälpslitteraturens framställning av kön 

(se Åkesson 2006). Forskningstemat poängterar att självhjälpslitteraturen kan framställa 

kön på flera sätt, men fortsätter med att ett mycket påfallande kännetecken är en s.k. 

heteronormativ framställning av kön. En heteronormativ framställning av kön innebär två 

centrala tankegångar: 1) heterosexuella relationer framställs som norm; och 2) män och 

kvinnor framställs som varandras raka motsatser med olika känslor, drifter och impulser. 

I förlängningen leder det till devisen att män och kvinnor har olika uppgifter att fylla, 

vilket ofta har en tendens att medföra flera oönskade konsekvenser. Därför riktas skarp 

kritik gentemot självhjälpslitteraturens framställning av kön som omodern och förlegad. 

Det fjärde forskningstemat behandlar självhjälpslitteraturens råd och rekommen-

dationer (se Larsson & Sanne 2005). Forskningstemat är tydlig med att självhjälps-

litteraturen tillhandahåller flera olika råd och rekommendationer, men fortsätter att ett 

viktigt kännetecken är ett förespråkande av en exakt tidsanvändning. En exakt tids-

användning innebär att tiden betraktas som en viktig resurs att hushålla eftertänksamt 

och klokt. Därför betonar självhjälpslitteraturen vikten av att sätta gränser och fokusera 

på det som är viktigt. Det är en förklaring till att självhjälpslitteratur ofta är noga med att 

poängtera vikten av att hitta en kärna att följa. 

Föreliggande uppsatsprojekt ansluter i huvudsak till det fjärde forskningstemat. 

Men syftet är inte att avgränsa uppsatsprojektet till att enbart behandla självhjälpslittera-

turens råd och rekommendationer, utan jag vill också förstå bakgrunden till dessa råd och 

rekommendationer. Därför hämtar jag också aspekter från det andra forskningstemat. 

Rent praktiskt går det att förena det andra och det fjärde forskningstemat. En viktig 

anledning är att skiljelinjerna inte är så skarpa i praktiken, utan flera forskningsteman 

flyter samman och beblandas. En annan anledning är att det finns en likhet som spänner 

över forskningstema två och fyra: närvaron av den brittiske sociologen Anthony Giddens 

som central figur.3 

 

                                                
3 Giddens tankegods är inte på något sätt förbehållen forskningstema två och fyra, utan kan förekomma 
med samma auktoritet i forskningstema ett och tre. 
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3. Anthony Giddens och det moderna samhället 

 

 

 

Anthony Giddens förefaller vara ofrånkomlig vid en diskussion om självhjälpslitteratur. 

Det är anledningen till att följande kapitel ägnas åt Giddens tankegods. Kapitlet bygger 

på centrala tankegångar i två verk: Modernitetens följder från 1996 och Modernitet och 

självidentitet: Självet och samhället i den senmoderna epoken från 1997. Kapitlet är uppdelat i tre 

avsnitt: i det första avsnittet behandlas Giddens beskrivning av det moderna samhället; i 

det andra avsnittet behandlas Giddens beskrivning av modernitetens följder; och, 

avslutningsvis, i det tredje avsnittet behandlas Giddens beskrivning av hur de moderna 

samhällsmedborgarna anpassar livsföringen till förhållanden i det moderna samhället. 

 

3.1 En modern syn på moderniteten 

Giddens syn på det moderna samhället avviker från många av hans föregångare. Giddens 

liknar det moderna samhället vid en skenande maskin – jagannath:4 

 

[Jagannath är] en skenande maskin med enorm kraft som vi kollektivt i viss 

mån kan styra, men som hotar att skena bortom vår kontroll och som kan 

köra sönder sig själv. Jagannath krossar dem som står i dess väg, och även 

om maskinen ibland tycks ha en stadig kurs svänger den planlöst och tar en 

riktning vi inte kan förutsäga. (Giddens 1996:131.) 

 

Giddens beskrivning av jagannath utmärks av tre aspekter: 

 

a) Hastighet. Giddens beskriver jagannath som ett fordon med en hiskelig hastighet. 

Hastigheten är en liknelse för det moderna samhällets extrema förändringstakt. 

Det moderna samhället kännetecknas av en snabbare förändringstakt än någon 

tidigare samhällsform. Den snabba förändringstakten är särskilt märkbar med 

tekniska landvinningar inom en allt mer välutvecklad informationsteknologi. Men 

förändringstakten märks också inom familjer och sociala relationer med en 

uppluckrad social rörlighet. 

 
                                                
4 I de svenska översättningarna finns det två alternativa stavningar: jagannath i Modernitetens följder och 
jaggernaut i Modernitet och självidentitet. I föreliggande uppsatsprojekt används jagannath. 
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b) Begränsade styrmöjligheter. Giddens beskriver jagannath som ett fordon med begrän-

sade styrmöjligheter. De begränsade styrmöjligheterna är en liknelse för det mod-

erna samhällets komplicerade styrsystem. Det moderna samhället har utvecklats 

till ett mer komplicerat samhälle att manövrera än någon tidigare samhällsform. 

Det komplicerade styrsystemet är särskilt märkbart inom stora, otympliga och 

komplext sammanvävda institutioner men avancerade byråkratiska regelverk. 

Men det är också märkbart på arbetsplatser med en specialiserad arbetsdelning 

som försvårar möjligheterna till en omfördelning av arbetsuppgifter. 

 

c) Kraft. Giddens beskriver jagannath som ett fordon med en enorm kraft. Kraften 

är en liknelse för det moderna samhällets imponerande effektivitet. Det moderna 

samhället är på en rad punkter ett effektivare samhällsskick än någon tidigare 

samhällsform. Den imponerande effektiviteten är särskilt märkbar vad gäller att 

få arbetsuppgifter utförda; det verkar inte finnas någon uppgift som är 

övermäktig. Det är svårt att argumentera emot med tanke på att det moderna 

samhället bidragit med flera imponerande byggnadsverk och monument. 

 

3.2 Modernitetens följder 

Enligt Giddens bidrar modernitetens jagannath med flera konsekvenser för de moderna 

samhällsmedborgarna. Den mest grundläggande konsekvensen är att det kan bli svårt att 

upprätthålla en sammanhängande tillvaro: 

 

Den mer eller mindre konstanta, djupgående och snabba förändringstakt 

som kännetecknar moderna institutioner innebär […] att ingenting kan tas 

för givet, vare sig i den vardagliga praktiken eller i de filosofiska 

tolkningarna. Det som idag anses vara acceptabelt/lämpligt/rekommenderat 

beteende kan betraktas helt annorlunda i morgon till följd av förändrade 

omständigheter eller nya kunskapsanspråk. (Giddens 1997:161.) 

 

Giddens utmärker en osammanhängande tillvaro av tre aspekter: 

 

a) En diskontinuerlig tidsuppfattning. Giddens menar att en osammanhängande tillvaro 

kännetecknas av en diskontinuerlig tidsuppfattning. En diskontinuerlig tids-

uppfattning innebär att tiden uppfattas som en serie åtskilda moment där det 

tidigare inte nödvändigtvis är strikt förbundet med det efterföljande. Det gör bak-
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grund och erfarenhet tvetydig och abstrakt. I förlängningen kan det medföra att 

samhällsmedborgarna får svårt att känna samhörighet med en gemensam kollek-

tiv bakgrund. Det kan göra att samhällsmedborgarna känner ett minskat behov av 

att efterleva traditionernas dogmer. 

 

b) En ommöblering av kunskap och befogenheter. Giddens menar att en osammanhäng-

ande tillvaro kännetecknas av en ommöblering av kunskap och befogenheter. En 

ommöblering av kunskap och befogenheter innebär att inflytande flyttar från den 

lokala närmiljön till en avskild plats. Resultatet är att samhällsmedborgarna i allt 

större utsträckning måste anpassa vardagen till beslut som fattas på annan ort, 

utan möjlighet till inblandning i beslutsprocessen. 

 

c) Ett ökat inflytande av ödesdigra ögonblick. Giddens menar att en osammanhängande 

tillvaro kännetecknas av ett ökat inflytande av ödesdigra ögonblick. Ödesdigra 

ögonblick är oförutsedda händelser som får avgörande konsekvenser. Det kan 

exempelvis vara giftermål, skilsmässa, arbetslöshet etc. Alla ödesdigra ögonblick 

kan göra att framtiden framstår som en oviss och formbar outforskad terräng. 

Resultatet är samhällsmedborgarna i allt större utsträckning känner ett minskat 

inflytande över sin egen närstående framtid, vilket i sin tur kan bidra till en större 

medvetenhet om samhället bräcklighet och utvecklandet av ett riskmedvetande 

med en framtid full av risker.5 

 

3.3 Ett liv i det moderna samhället 

Giddens menar att de moderna samhällsmedborgarna måste anpassa livsföringen för att 

undvika en osammanhängande tillvaro. Det generella anpassningsmönstret är en intern 

referentialitet som i praktiken innebär ett sökande inåt: 

 

[…] det personliga livet har tunnats ut och förlorat sina fasta 

referenspunkter – det finns en vändning inåt mot subjektiviteten, och 

meningen och stabilitetens söks i jaget. (Giddens 1996:111.) 

 

Enligt Giddens kännetecknas en intern referentialitet av tre aspekter: 

 

                                                
5 Giddens avvisar dock att det moderna samhället skulle vara ett exceptionellt ”farligt” samhälle. För även 
förmoderna samhällen hade risker, som exempelvis naturkatastrofer o.dyl. 
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a) Ett självbiografiskt tänkande. Giddens menar att de moderna samhällsmedborgarna 

utvecklar ett självbiografiskt tänkande. Ett självbiografiskt tänkande är ett tanke-

sätt för att framställa den egna tillvaron som sammanhängande och kontinuerlig. 

Det praktiseras genom att i en tankekonstruerad livshistoria eller nedtecknade 

dagboksanteckningar gå tillbaka till viktiga händelser i livet för att därefter följa 

den personliga utvecklingen med viktiga livsval. Det ger möjlighet till förståelse 

och acceptans för de egna personliga livsvalen. Det ger också möjlighet till känsla 

av kontroll genom att det i anteckningarna går rekonstruera händelseförlopp så 

de sammanfaller med den anteciperade framtiden. 

 

b) En större tilltro till experter. Giddens menar att de moderna samhällsmedborgarna 

tillskriver en större tilltro till experter och expertutlåtanden. Tilltron till experter 

och expertutlåtanden innebär att experter och expertutlåtanden får en allt viktig-

are status; svåra beslut kan skjutas över på experter och expertutlåtanden. Det ger 

möjlighet att införskaffa kunskap inom ämnesområden som annars hade varit 

svårtillgängliga. Det ger också möjlighet till en ledstjärna i tillvaron och en känsla 

av uppbackning att inte behöva stå ensam i svåra beslutsprocesser.6  

 

c) En strategisk livsplanering. Giddens menar att de moderna samhällsmedborgarna 

utvecklar en strategisk livsplanering. En strategisk livsplanering kan beskrivas 

som en beredskapsplan på individuell nivå. Det praktiseras genom att olika livs-

möjligheter övervägs, bedöms och organiseras utifrån ett planerat livsförlopp och 

utesluts genom riskbedömningar. Det ger möjlighet till effektivt beslutsfattande 

genom att utgå från färdigställda planer och mallar i viktiga valsituationer. Det ger 

också möjlighet att välja ett livsmönster som är mindre förknippat med faror och 

risker. 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Därför är valet av expert och expertutlåtande ett viktigt val som varje samhällsmedborgare måste göra. 
Det gäller också experter. En expert kan inte vara expert på allt. Därför måste en expert vara beredd på att 
följa andra experter och expertutlåtanden i frågor som ligger utanför det egna kompetensområdet. 
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4. Urval och kritisk diskursanalys 
 

 

 

Självhjälpslitteraturen har behandlats efter strikta vetenskapliga principer. I följande 

kapitel redovisas uppsatsprojektets praktiska genomförande. Kapitlet är uppdelat i tre 

avsnitt: i det första avsnittet behandlas den urvalsstrategi som användes för att välja ut 

självhjälpslitteratur; i det andra avsnittet behandlas generella drag i uppsatsprojektets 

analysmetod; och, avslutningsvis, i det tredje avsnittet behandlas hur den valda 

analysmetoden praktiskt tillämpades. 

 

4.1 Urval av självhjälpslitteratur 

Ett urval kan göras på flera sätt. För att inte fastna i teknikaliteter så diskuterar 

Danermark et. al. (1997:243) två generella urvalsstrategier: slumpmässiga och systematiska. 

Kännetecknande för de slumpmässiga urvalsstrategierna är tillfälligheten eller slumpen. Det 

är urvalsstrategier som bygger på att slumpen får avgöra urvalet. Kännetecknande för de 

systematiska urvalsstrategierna är subjektivitet. Det är urvalsstrategier som ger forskaren ett 

ansvar för urvalet, vilket kan vara betungande men också en möjlighet att självmant 

kunna välja ut tema och specifika detaljer som anses önskvärda i ett urval. 

Vilken urvalsstrategi som bör väljas finns det många synpunkter om. Merriam 

(1994:61) rekommenderar att låta typ av forskning få avgöra urvalsstrategi. Merriam 

fortsätter att den lämpligaste urvalsstrategin för kvalitativ forskning är ändamålsinriktade 

urval – d.v.s. en systematisk urvalsstrategi. Anledningen är forskaren får större kontroll 

över urvalet och därmed kan fokusera på att skapa ökad förståelse för en specifik 

företeelse. Slumpmässiga urvalsstrategier, å andra sidan, kan i samband med kvalitativ 

forskning vara vanskligt. Anledningen är att urvalet i regel brukar vara mindre och 

slumpmässigheten får större betydelse för undersökningens utfall. 

Eftersom föreliggande uppsatsprojekt är en kvalitativt inriktad forskning valde 

jag att följa Merriams rekommendationer och tillämpa en systematisk urvalsstrategi. Den 

självhjälpslitteratur som jag tillslut valde är: Phil McGraw (a.k.a. Dr Phil): Livsstrategier: Att 

göra det som fungerar, att göra det viktiga från 2004; Kay Pollak: Att välja glädje: En bok om att få 

ett bättre liv från 2007; och Mia Törnblom: Självkänsla nu! från 2006. 

En anledning till att jag framhåller mitt urval är att de för mig, och säkert för 

många andra svenskar, utgör arketypen för s.k. ”vardagspsykologer”. Phil McGraw är 
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värd för ett eget TV-program, Dr Phil, på TV4 Plus; Kay Pollak är välkänd svensk 

filmregissör med Oscarsnominerade Så som i himmelen på meritlistan; och Mia Törnblom 

samsänder med Renée Nyberg ett TV-program, Nyberg & Törnblom, på TV3.7 I 

sammanhanget bör det dock nämnas att skillnaden mellan självhjälpslitteratur inte är så 

omfattande – både till innehåll och upplaga. Det finns många liknande böcker som skulle 

ha gått att använda och som hade bidragit med snarlika resultat (exempelvis Jacquemot 

2006; Robbins 2004; Roos 2006 m.fl.). Men jag var tvungen att fatta ett beslut, vilket 

också är ett viktigt argument som motiverar mitt urval. 

 

4.2 Kritisk diskursanalys: Grunddrag 

Självhjälpslitteraturen analyserades med hjälp av en kritisk diskursanalys. Jag återkommer 

till de kritiska elementen. Först vill jag uppmärksamma några generella kännetecken. En 

lämplig början är vid det mest generella kännetecknet: användningen av begreppet 

diskurs. Enligt Berglez (2000:200) rymmer begreppet flera betydelser. Den ursprungliga, 

och lexikala, betydelsen är samtal. Ett samtal mellan två eller fler personer skulle kunna 

betecknas en diskurs. Den ursprungliga definitionen har utvecklats och fått en vidare 

definition. I den vidare definitionen används diskurs som ett begrepp för en gemensam 

språkanvändning. Språkanvändningen på en myndighet eller middagsbjudning skulle kunna 

betecknas en diskurs. 

Oavsett definition har diskursanalys en mycket särskild relation till språket. 

Börjesson (2003:91) menar att språket gör verkligheten begriplig genom att ordna den i 

kategorier. En kategori är en samling unika egenskaper som sammanförts till en enhet. 

Exempelvis utgörs kategorin: invandrare av en samling egenskaper. Samtidigt som språket 

gör verkligheten begriplig har språket en social påverkan. De kategorier som samhälls-

medborgarna så omsorgsfullt skapat påverkar deras verklighetsuppfattning. 

En grundtanke i all diskursanalys är att verkligheten skapas språkligt. Börjesson & 

Palmblad (2007:9) använder begreppet social konstruktion. En social konstruktion innebär 

att all kunskap om verkligheten och dess beskaffenhet är en social produkt. Genom att 

namnge ting, grupper eller händelser har en verklighet konstruerats. Det innebär att det 

är språket som skapar verkligheten – inte tvärtom. Social konstruktion förnekar inte en 

verklighet bortom språket, men gör bedömningen att det inte går att veta något om den. 

Den kritiska falangen av diskursanalys är kritiskt inställd till hur språket används 

för att skapa en verklighet. Berglez (2000:201) vill gå så långt som att hävda att det inte 
                                                
7 Det finns en formmässig skillnad mellan TV-programmen och självhjälpslitteraturen. TV-programmen 
påminner om en TV-sänd psykologmottagning. Böckerna förväntas läsaren självmant sätta i praktik. 
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finns någon oberoende kunskap om verkligheten. Det finns alltid samhälls- och yrkes-

grupper som har intressen av att en verklighetsbeskrivning vidmakthålls. Därför finns det 

alltid samhälls- och yrkesgrupper som är beredda att gå i bräschen för att språkligt för-

svara en verklighetsbeskrivning. 

Vilken verklighetsbeskrivning som får störst acceptans avgörs av flera faktorer. 

Barker & Galasinski (2003:31) anser att samhälls- och yrkesgrupper har olika möjligheter 

att bli hörsammade. Som epitet används subjektposition. Subjektposition fokuserar på de 

möjligheter som erbjuds att göra uttalanden. Det är både plats- och ämnesbundet, vilket 

innebär att samhälls- och yrkesgrupper endast kan göra uttalanden i enskilda ämnen. 

Exempelvis har läkare legitimitet att göra uttalanden om hälso- och sjukvård, men saknar 

legitimitet inom andra ämnesområden. 

Inom kritisk diskursanalys är relationsförhållanden mellan samhälls- och yrkes-

grupper inte för alltid givna. Winther-Jörgensen & Phillips (2000:79) menar att relations-

förhållanden avgörs av ideologier. Ideologi är ett mycket mångtydigt begrepp. Men ideologi 

kan enklast beskrivas som konstruktioner som bidrar till att skapa, upprätthålla och 

forma relationsförhållanden mellan samhälls- och yrkesgrupper. Genom att ideologi styr 

relationsförhållanden påverkas också den verklighetsbeskrivning som får acceptans. 

Därigenom kan en ideologi framhålla en tolkningsmöjlighet, samtidigt som andra 

tolkningsmöjligheter exkluderas. 

En diskurs stänger ut andra tänkbara tolkningar. För att illustrera hur detta skulle 

kunna se ut vill jag hänvisa till Wreder (2007:35) och dennes liknelse: diskurs – fiskenät: 

 

Om man tänker sig att en diskurs ser ut som ett fiskenät betyder det att 

nätet är helt och att det inte finns några lösa trådar någonstans. Därmed 

utestängs också alla de andra betydelser som ett tecken skulle kunna ha, 

eftersom det inte finns någon lös tråd att knyta fast dem i.  

 

Ibland kan det dock finnas utrymme för olika tolkningsmöjligheter. Börjesson (2003:178) 

menar att relationen mellan diskurser, s.k. diskursordningar, kan ha olika skepnader. Ibland 

kan diskurser beblandas, vilket gör gränsdragningarna svårtydda. Ibland kan det vara en 

öppen konflikt mellan diskurser med försök till positioneringar. Exempelvis kan en 

”medicinsk” diskurs stå i konflikt till en ”alternativmedicinsk” diskurs. Det finns olika 

anledningar till konflikt. I exemplet i fråga har konflikten föranletts av en tävlan om 

samma kundsegment. 
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4.3 Kritisk diskursanalys: Praktisk tillämpning 

Kritisk diskursanalys kan tillämpas på många sätt; någon enhetlig tillämpning finns egent-

ligen inte.8 Det som avgör tillämpningen är dels diskursanalytikerns preferenser; dels 

undersökningens art. Vad gäller egna preferenser har jag ännu inte haft möjlighet att 

utveckla en egen modell, och därför bygger jag tillämpningen på Peter Berglez rekom-

mendationer i Kritisk diskursanalys från 2000. Däremot har Berglez rekommendationer an-

passats till uppsatsprojektet – d.v.s. undersökningens art.9 

Berglez rekommenderar att en kritisk diskursanalys inleder med en övergripande 

redogörelse av textens huvudsakliga innehåll. Berglez betecknar det för en analytisk 

uppvärmning. Syftet med den analytiska uppvärmningen är att bekantgöra textens element 

inför kommande analysmoment. Därför bör den analytiska uppvärmningen innehålla 

generell information om textens allmänna händelser och drag. 

Därefter vill Berglez rekommendera att diskursanalytikern fortsätter med textens 

makronivå. Textens makronivå behandlar textens tematiska struktur och schematiska struktur. 

Under textens tematiska struktur behandlas de händelser som förekommer i texten. En 

händelse är ett genomgående tema, eller ämne, som förekommer i texten. Under textens 

schematiska struktur behandlas flera aspekter: de aktörer som förekommer; hänvisningar 

till andra texter och exempel; konsekvensförhållanden; och sammanfattningar och slut-

satser som författaren gör av sitt eget textmaterial. 

Nästa steg i en kritisk diskursanalys á la Berglez är textens mikronivå. Textens 

mikronivå är en detaljerad textanalys. Under textens mikronivå behandlas textens fin-

maskiga uppbyggnad. Det är med andra ord en detaljerad undersökning av textens 

grammatik och lexikala stil. Med anledning av ett tämligen omfattande empiriskt material 

har jag endast i en begränsad omfattning vidrört en mikroorienterad textanalys. 

Det avslutande momentet i Berglez kritiska diskursanalys är en vidare reflektion. 

Berglez betecknar det för politiska och historiska kontextualiseringar. I de politiska och 

historiska kontextualiseringarna handlar det om att skapa ökad förståelse för textens 

tillkomst. Det innebär att synliggöra den ideologiska överbyggnad som påverkat textens 

utformning. Relevant i sammanhanget är att återkoppla till tidigare analysmoment och 

teorier. Det är på denna analysnivå återkopplar jag till Anthony Giddens teorier. 

 

                                                
8 Vid ett fördjupat intresse vill jag hänvisa till litteratur som finns att tillgå (se Bergström & Boréus (red.) 
2000; Foucault 1993; Howarth 2007; Mills 1997). 
9 I sammanhanget vill jag påpeka att tillämpningen av Berglez inte är så brysk som redovisningen kan ge 
sken av. Ambitionen har varit att skapa ett lättillgängligt analyskapitel.  
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5. Leva som ”dom” lär 
 

 

 

Nu när alla förberedelser är gjorda är det hög tid att rikta fokus på den självhjälps-

litteratur som ingår i undersökningen. Kapitlet följer den struktur som grundlades av 

uppsatsens tre frågeställningar: i det första avsnittet behandlas självhjälpslitteraturens 

problembeskrivningar; i det andra avsnittet behandlas självhjälpslitteraturens konsekvens-

beskrivningar; och, avslutningsvis, i det tredje avsnittet behandlas självhjälpslitteraturens 

åtgärdsförslag. 

 

5.1 Självhjälpslitteraturens problembeskrivningar 

 

5.1.1 McGraw: Den ostyrda missilen 

Enligt McGraw kan många problem härledas till ett samhälle utan en välorganiserad 

samhällsutveckling. Samhället utan en välorganiserad samhällsutveckling är ett samhälle 

som saknar en gemensam inriktning; det är ett samhälle som består av flera inriktningar. 

Avsaknaden av en gemensam inriktning har bidragit till ett samhälle som driver omkring 

utan framtidstro om ett bättre välstånd. De tidigare livskraftiga drömmarna om en bättre 

värld har upphört att existera. McGraw fortsätter att trots att samhället saknar en 

välorganiserad samhällsutveckling finns det en omfattande förändringsprocess; det sker 

många djupgående förändringar inom ett flertal områden. Förändringsprocessen är sär-

skilt märkbar vad gäller tekniska lösningar; där förändringstakten är mer omfattande än 

någonsin tidigare i historien. Men i avsaknad av en välorganiserad samhällsutveckling är 

kontrollen över förändringsprocessen högst begränsad. Det har bidragit till en känsla av 

mer fart än kontroll. Enligt McGraw är en huvudlös förändringsprocess ett viktigt 

kännetecken för ett samhälle utan en välorganiserad samhällsutveckling: 

 

Vi rusar med halsbrytande fart in i det nya årtusendet, fångade i ett samhälle 

som förändrats snabbare än något tidigare samhälle i mänsklighetens 

historia. Vår värld är som en ostyrd missil; vi har mer fart än kontroll. 

(McGraw 2004:28.) 

 



 19 

McGraw fortsätter diskussionen om samhället utan en välorganiserad samhällsutveckling 

med en saklig framställning av konsekvensförhållanden. Jag väljer att i huvudsak fokusera 

på en återkommande diskussion i kapitel ett under rubrikerna: ”Kom ner på jorden” och 

”Epidemin”. Under rubrikerna behandlar McGraw en samhälls- och yrkesgrupp som bär 

huvudansvar för samhällsutvecklingen. Enligt McGraw beror samhällsutvecklingen på att 

samhället utan en välorganiserad samhällsutveckling förvaltas av en svag samhällsledning. 

Den svaga samhällsledningen är en kraftlös ledningsgrupp med ett försvagat ledarskap. 

Anledningen till det försvagade ledarskapet är att samhällsledningen söker vägledning i 

orimligt formulerade förklaringsmodeller. Det är förklaringsmodeller som grundläggs i en 

subjektiv psykologisk teoribyggnad. Denna psykologiska teoribyggnad, eller psykbabbel, är 

psykologiska förklaringsmodeller som i huvudsak är sysselsatt med att teoretisera fina 

begrepp. Därför saknar denna psykologiska teoribyggnad de verktyg som behövs för att 

lösa reella samhällsproblem. Det enda denna psykologi kan bidra med är ursäkter och 

förklaringar, och fylla upphovsmakarnas redan välfyllda plånböcker. I avsaknaden av en 

tydlig samhällsledning har flera löst sammansatta samhälls- och yrkesgrupper kommit in 

och tillfälligt tagit kontroll över samhällsutvecklingen. 

Det är McGraw som får tillfället att sammanfatta. I sammanfattningen utesluter 

McGraw några tolkningsmöjligheter, som exempelvis samhällsmedborgarnas kollektiva 

ansvar för samhällsutvecklingen. Istället fokuserar sammanfattningen på de levnads-

förhållanden som råder i samhället utan en välorganiserad samhällsutveckling. Enligt 

McGraw leder samhället utan en välorganiserad samhällsutveckling till en okontrollerad 

förändringsprocess utan tydliga mål och riktlinjer. Därför behandlas samhället utan en 

välorganiserad samhällsutveckling mycket ofördelaktigt. Samhället utan en välorganiserad 

samhällsutveckling framställs som ett samhälle utan handfast ledning. Samhällsledningen 

har abdikerat från sitt ansvar för samhällsutvecklingen. Anledningen är att samhälls-

ledningen söker vägledning i fel förklaringsmodeller, vilket bidrar till att samhällsled-

ningen saknar de redskap som behövs för att få samhället på rätt kurs. Enligt McGraw är 

det samhället utan en välorganiserad samhällsutveckling som är grunden till många 

problem. Samhället utan en välorganiserad samhällsutveckling har bidragit till en förlust 

av tydlig struktur med regler, förordningar och rekommendationer. Det leder till en situa-

tion utan tydliga ramverk över vad som är tillåtet och vad som är felaktiga beteenden. 

Det leder i sin tur till att kraven på samhällsmedborgarna blir lågt ställda; det finns inga 

krav på motprestation. Resultatet är ett samhälle utan kontroll där allt är tillåtet. 
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5.1.2 Törnblom: Det ytliga och prestationsinriktade samhället 

Enligt Törnblom kan många problem förklaras av ett samhälle med fokus på yta och 

prestation. Fokuseringen på yta har inneburit en ökad värdesättning av vackra utseenden, 

och fokuseringen på prestation har inneburit en ökad värdesättning av framgång i alla 

dess slag. Det sistnämnda kan exempelvis handla om en framgångsrik yrkeskarriär, en 

respektabel utbildning, en imponerande arbetskapacitet, eller en förmåga att organisera 

projekt. Det betyder att allt som kan mätas i siffror och bokföras i statistik har ett högt 

universellt värde. Känsloyttringar, som inte kan mätas i siffror och bokföras i statistik, 

har ett lågt värde. En viktig anledning till det är att känsloyttringar inte kan bidra med ett 

inkomstbringande ekonomiskt värde eller intryck av en framgångsrik yta eller presta-

tionsinsats. Enligt Törnblom är denna konsekventa behandling av yta och prestation, och 

känsloyttringar, ett viktigt kännetecken för ett samhälle med fokus på yta och prestation: 

 

Vi berömmer och värdesätter hela tiden prestationer och, hur sorgligt det än 

låter, utseenden. Tänk själva på hur ni beter er med små barn. Hur ofta säger 

ni inte: Vad söt hon är! Åh, titta så duktig han är! (Törnblom 2005:14.) 

 

Törnblom fortsätter diskussionen om samhället med fokus på yta och prestation med en 

saklig framställning av konsekvensförhållanden. Jag väljer att i huvudsak fokusera på två 

kärnfulla exempel under rubrikerna: ”Att leva eller att tävla” och ”Karriären och 

självkänslan”. Under rubrikerna redogör Törnblom för drivkrafterna inom samhället med 

fokus på yta och prestation. Törnblom menar att samhället med fokus på yta och presta-

tion drivs av att yta och prestation inte är fast bestående, utan är i ständig förändring. 

Därför måste yta och prestation hela tiden bevisas. Det har i förlängningen inneburit en 

aldrig avlutad eller avmattad tävling. Det är en tävling som saknar regelverk och opartisk 

tävlingsledare, utan det är en tävling som drivs av tre drivkrafter: En drivkraft är att para-

metrarna för framgång hela tiden förflyttas. Det innebär att det är en tävling som saknar 

fast förankrade mål. En annan drivkraft är ett obegränsat tillflöde av nya medtävlande. 

Det innebär att det är en tävling som hela tiden skapar nya tävlingssituationer. Ytterligare 

en drivkraft är ett konstant tillflöde av nya tävlingsgrenar. Det innebär att det är en 

tävling som hela tiden utvecklar subgrenar över vad som är snyggt, smart och roligt. 

Tävlingens tre drivkrafter bidrar till en ständigt accelererande tävling som inte kan styra 

eller hantera. Det är en tävling som sätter upp allt snävare deadlines, samtidigt som det 

finns krav på ett obevekligt engagemang att fullfölja tilldelade arbetsuppgifter. 



 21 

Efteråt är det Törnblom som drar alla slutsatser. I slutsatserna avstår Törnblom 

från att kommentera samhällsmedborgarnas kollektiva ansvar för samhället med fokus på 

yta och prestation. Törnblom väljer att i huvudsak fokusera på de levnadsförhållanden 

som råder i samhället med fokus på yta och prestation. Törnblom gör bedömningen att 

samhällets fokusering på yta och prestation leder till en outtröttlig efterfrågan på 

framgång i alla dess slag. Det enda som har någon som helst betydelse är att vara 

framgångsrik. Det betyder att samhället med fokus på yta och prestation tilldelas ett 

mycket ofördelaktigt utrymme. Samhället med fokus på yta och prestation ger upphov till 

en tävling ingen kan styra eller hantera. Det finns ingen opartisk tävlingsledare som har 

viljestyrkan, än mindre de redskap som behövs, för att styra eller hantera tävlingen. 

Enligt Törnblom är samhället med fokus på yta och prestation som är grunden till många 

problem. Avsaknaden av tydliga regler och opartisk tävlingsledare medför en ständigt 

accelererande tävling som kräver ständig utveckling och förändring. Det har bidragit till 

en okontrollerad tävling som ställer omänskliga krav på framgång. Allt mäts i framgång 

och misslyckande. 

 

5.1.3 Pollak: Den kyrkliga uppfostran 

Enligt Pollak har allehanda problem föranletts av en negativt utformad barnuppfostran. 

Den negativt utformade barnuppfostran är en uppfostran som bygger på ett fördömande 

av villkorslöst välbefinnande. Det är inte acceptabelt att leva under ett konstant lyckorus. 

Pollak menar att den negativt utformade barnuppfostran är en uppfostran som grund-

läggs i omgivningens faror och risker. Därför är det en uppfostran som avhållit många 

från farofyllda situationer. Men genom en fokusering på faror och risker har det blivit en 

tydig fokusering på problem, vilket i sin tur medfört att många möjligheter åsidosatts. 

Pollak fortsätter att den negativt utformade barnuppfostran är en uppfostran som 

inplanteras redan under uppväxtåren. Under uppväxtåren finns det många i den sociala 

närheten som agerar efter vissa föreskrivna sätt som blivit de gängse accepterade 

beteendemönstren. Därefter går den negativt utformade barnuppfostran i arv från 

generation till generation, och påverkar hela livet: 

 

Sanningen är att många känslor av olycka (irritation, störning, sårbarhet) är 

inlärda och vanemässiga reaktioner. Vi har haft förebilder när vi växte upp 

som reagerade så. Vi har blivit lärda och uppfostrade att reagera på ett visst 

sätt. (Pollak 2007:43.) 

 



 22 

Pollak fortsätter diskussionen om den negativt utformade barnuppfostran med en saklig 

framställning av konsekvensförhållanden. Jag väljer att fokusera på två exempel under 

rubrikerna: ”Uppfostrad till olycka” och ”En kuslig upptäckt”. I det sistnämnda exemplet 

ligger Pollaks egna upplevelser som grund för insikten av vilka drivkrafter som format 

den negativa barnuppfostran. Enligt Pollak är den negativt utformade barnuppfostran en 

uppfostran som grundlagts av Kyrkan. Kyrkan har under århundraden mässat för avhåll-

samhet. Till sin hjälp har Kyrkan använt olika maktredskap, som exempelvis: den dömande 

och straffande Guden. Tidigare var Kyrkans maktbefogenheter begränsade till mässor och 

predikningar. Men med den negativt utformade barnuppfostran får Kyrkan ytterligare ett 

maktredskap som med förgreningar kan nässla sig ända in i samhällsmedborgarnas tanke-

verksamhet. Kyrkan får en dold makt som är svår att uppfatta. Dunkelheten gör den 

negativt utformade barnuppfostran till en makt som är svår att undvika. Kyrkan kan styra 

hur samhällsmedborgarna ska organisera sin tillvaro. Kyrkan kan styra vilka föresatser 

som bör definieras som acceptabla, och hur samhällsmedborgarna ska reagera på omgiv-

ningen. 

Trots att många gjort liknande iakttagelser är det Pollak som ensam drar alla 

slutsatser. I slutsatserna märks inga förslag på gemensamma åtgärder som skulle verka för 

ett reformarbete av Kyrkan. Istället fokuserar slutsatserna på de levnadsförhållanden som 

dikteras av den negativt utformade barnuppfostran. Pollak menar att den negativt ut-

formade uppfostran påverkar samhällsmedborgarnas inställning till omgivningen. Det 

betyder att den negativt utformade uppfostran tilldelas ett mycket ofördelaktigt utrymme. 

Kyrkan beskrivs som en homogen institution med en enhetligt utarbetad plan att 

använda makt för att styra omgivningen. Med den negativt utformade barnuppfostran får 

Kyrkan ett maktredskap som skänker en oerhörd makt ingen kan undkomma. Det är en 

dold makt som alla tar för givet och inte ifrågasätter. Enligt Pollak är det Kyrkans makt-

utövande som är grunden till många problem. Kyrkan får en makt att på eget bevåg 

kunna sätta upp regler, men också kontrollera att reglerna efterföljs. Det gör att Kyrkan 

kan detaljstyra ett helt människoliv. Genom maktövertagandet kan Kyrkan få kontroll 

över hela samhällsutvecklingen. Därmed är det ytterst Kyrkan som håller i trådarna för 

samhällsutvecklingen. Den enda tolkningsmöjligheten är att Kyrkan genom ett makt-

övertagande lagt beslag på samhällsutvecklingen. Kyrkan får inte bara makt över 

historien, utan också över framtiden. Det innebär att samhällsmedborgarna förlorat 

kontrollen över samhällsutvecklingen. 
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5.1.4 Jämförelser och återkopplingar: Den okontrollerade samhällsutvecklingen 

Självhjälpslitteraturen finner flera orsaker till vad som givit upphov till problem. McGraw 

anser att problem kan spåras till ett samhälle utan en välorganiserad samhällsutveckling. 

Törnblom anser att många problem kan förklaras av ett samhälle med en ständigt 

accelererande tävling om vackra utseenden och framgångsrika yrkeskarriärer. Och, Pollak 

anser att problem föranletts av en maktförskjutning som givit Kyrkan möjlighet att 

utforma en destruktiv uppfostran i samhället. 

Det som är gemensamt för självhjälpslitteraturen är att ett dåligt fungerande 

samhälle lyfts fram som den viktigaste orsaken till uppkomsten av allehanda problem. 

Det dåligt fungerande samhället saknar antingen helt styrning eller så har illasinnade 

samhällskrafter tagit hand om samhällsutvecklingen. Båda tendenserna har inneburit en 

begränsad kontroll över samhället och samhällsutvecklingen. Därmed går det att peka på 

likheter mellan självhjälpslitteraturens problembeskrivningar och Giddens beskrivning av 

det moderna samhället. Giddens liknade det moderna samhället vid ett skenande fordon 

utan tydliga riktlinjer: jagannath. 

Giddens beskrivning av det moderna samhället utmärktes av tre aspekter: 

Giddens utmärkte det moderna samhället med enorm hastighet. McGraw och Törnblom 

är de författare som i huvudsak fokuserar på hastigheten. McGraw är särskilt tydlig med 

liknelsen: samhälle – ostyrd missil. Men även Törnblom observerade hastigheten vid 

liknelsen: samhälle – accelererade tävling. Giddens utmärkte det moderna samhället med 

begränsade styrmöjligheter. McGraw och Pollak är de författare som är tydligast. McGraw 

satte fokus på samhällsledningens försvagade ledarskap, medan Pollak satte fokus på en 

maktförskjutning som gjort att Kyrkan tagit kontroll över samhällsutvecklingen. Giddens 

utmärkte det moderna samhället med en enorm kraft. Pollak är den författare som i 

huvudsak fokuserar på kraften. Pollak menade att Kyrkan använder maktstrategier för att 

kuva andra inriktningar i syfte att göra den kyrkliga uppfostran till allmän lag. 

Allt sammantaget innebär det att självhjälpslitteraturen vilar på den övergripande 

diskursen att samhället håller på att tappa rodret och driver mot fel riktning. Det är en 

diskurs som utmärks av en samhällsbeskrivning med ett samhälle utan tydliga riktlinjer. 

Det finns inga tydliga mål eller baktanke för samhällsutvecklingen. Det är en samhälls-

beskrivning som påtagligt saknar en handfast ledning. I den mån det finns en ledning är 

den inte till självhjälpslitteraturens belåtenhet. För att sammanfatta det i ett begrepp kan 

självhjälpslitteraturen finna problem i den okontrollerade samhällsutvecklingen. 
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5.2 Självhjälpslitteraturens konsekvensbeskrivningar 

 

5.2.1 McGraw: Hejdå Lyckolandet 

Enligt McGraw är den huvudsakliga konsekvensen av ett samhälle utan en välorganiserad 

samhällsutveckling en släpphänt attityd gentemot vardagsnära problem. Den släpphänta 

attityden innebär att det inte längre existerar några absoluta värden över vad som är ont – 

gott; rätt – fel; framgång – misslyckande. Det har öppnat för en situation full av kompro-

misser. McGraw fortsätter att den släpphänta attityden gentemot problem leder till en 

förnekelse av obehagliga problem i tillvaron. Det innebär att samhällsmedborgarna inte 

vill erkänna eller kännas vid obekväma problem. Samhällsmedborgarna förnekar obek-

väma problem och lever under en livslögn. Förnekelsen av problem leder till en allmän 

oförmåga att komma med förslag till ett progressivt problemlösande. Det gör samhälls-

medborgarna handlingsförlamade med påtagliga svårigheter att självmant kunna åtgärda 

problem. Enligt McGraw är slutprodukten en förlust av den personliga styrförmågan. En förlust 

av den personliga styrförmågan innebär att samhällsmedborgarna förlorar kontrollen 

över sina egna liv och sina egna val. Det gör samhällsmedborgarna får svårt att fatta 

livsavgörande beslut. Resultatet blir att samhällsmedborgarna driver viljelöst omkring och tar 

dagen som den kommer, och då är det inte alls ovanligt att en slö dag slutar i TV-soffan 

istället för att uträtta något konstruktivt. 

McGraw menar att avsaknaden av personlig styrförmåga får flera efterföljande 

konsekvenser. Några exempel är: dåligt föräldraskap; utomäktenskapligt sex; drog-

missbruk; kriminalitet; och våld. McGraw fortsätter att de efterföljande konsekvenserna 

eskalerat, vilket bidragit till en omstrukturering av det amerikanska samhället. Enligt 

McGraw är det amerikanska samhället inte längre är något Lyckoland: 

 

Våldet sprider sig ohämmat, inte bara på gatorna utan även i hemmen. Varje 

år begås i vårt samhälle nära fyrtio miljoner brott: 75 procent av 

befolkningen utsätts för egendomsbrott, medan 25 procent faller offer för 

våldsbrott. Våra tonåringar är också på väg i fel riktning. Ungdomar mellan 

fjorton och sjutton år begår cirka 4 000 mord om året. Varje år rapporterar 

mer än 57 procent av rektorerna i grund- och mellanstadieskolorna minst en 

brottsincident till polisen. Sorgligast av allt är kanske att av alla amerikanska 

skolbarn har 45 procent prövat alkohol och 25 procent experimenterat med 

droger redan innan de börjar i åttonde klass. (McGraw 2004:29.) 
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McGraw belyser sin ståndpunkt i flera exempel. Jag väljer att fokusera på en episod 

under rubriken: ”Du kan inte förändra det du inte erkänner”. I exemplet refererar 

McGraw till en flygplansolycka med ett flygplan under amerikansk flagg. Flygplanet i 

fråga hade destination mot ett icke-namngivet östeuropeiskt land. Mycket sakligt påpekas 

landets undermåliga teknik och bristfälliga engelskkunskaper. Men det var inget som 

skulle vålla problem, eftersom väderleken var gynnsam och sikten klar. Dessutom höll 

flygplanet enligt alla tekniska hjälpmedel en korrekt kurs. Mer illavarslande var att det var 

flygbesättningens första gemensamma flygning. Problem uppstod när flygplanet gick 

under 3 000 meter för att förbereda landning. Flygplatsen låg inklämd i en dalgång med 

bergsmassiv på 3 500 meter på båda sidor om dalgången. När flygplanet inväntade 

tillstånd för landning mottogs en varningssignal. I grova drag handlade varningssignalen 

om att flygplanet hamnat ur kurs. Piloten och styrman hade svårt att föreställa att 

varningssignalen var korrekt, eftersom övrig teknisk hjälpmedel inte varnade. Därför 

avfärdades varningssignalen som tekniskt fel. Sålunda fortsatte flygplanet på inslagen 

kurs. Det föranledde att flygplanet kraschade mot en 3 000 meter hög bergvägg. Efteråt 

kopplades McGraw in som rådgivande expert till utredningen av flygplanskraschen. 

I egenskap av rådgivande expert drar McGraw alla slutsatser utifrån exemplet. I 

slutsatserna märks inga kommentarer om bristande rutiner inom flygplansindustrin. 

McGraws slutsatser behandlar flygbesättningens bristfälliga samarbete. Enligt McGraw 

föranleddes flygplansolyckan av att piloten och styrman avfärdade varningssignalen som 

tekniskt fel. Piloten och styrman förnekade faran och fortsatte på inslagen kurs. Därmed 

styrde de flygplanet mot en katastrof – mot en frontalkrock med ett berg. Det betyder att 

piloten och styrman behandlas mycket ofördelaktigt. Piloten och styrman tillhör en 

personlighetstyp McGraw benämner förloraren. Förloraren är en person som inte vill 

erkänna egna brister, utan lever i en tillvaro full av förnekelse. Det bidrar till att 

förloraren saknar en personlig styrförmåga, vilket innebär att förloraren inte kan ta de 

livsavgörande besluten. Därför driver förloraren viljelöst omkring utan några högre mål 

eller större ambitioner. Enligt McGraw är förnekelse inte bara ett problem inom 

flygindustrin som grund till många flygplansolyckor. Förnekelse är ett problembeteende 

som återfinns i andra samhälls- och yrkesgrupper. En karriär, ett äktenskap eller en dröm 

om en bättre tillvaro kan krascha likt ett flygplan. En dålig barnuppfostran kan sluta i 

brottslighet och drogmissbruk. Och, ett äktenskap kan sluta i skilsmässa till följd av 

förnekelse. 
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5.2.2 Törnblom: Bekräftelsemissbrukaren 

Enligt Törnblom är konsekvensen av ett samhälle med fokus på yta och prestation en 

situation där det blir viktigare att kritisera än att berömma. Situationen medför att många 

samhällsmedborgare utsätter varandra för granskande blickar och kritiska kommentarer. 

Avvikande från normen yttras genom kritiska kommentarer och utfrysningar från den 

sociala gemenskapen. Det innebär att samhällsmedborgarna stundom kan behandla 

varandra mycket illa. Törnblom fortsätter att den ytliga bedömningen kan ha förödande 

konsekvenser för den personliga självkänslan. Den personliga självkänslan är ett begrepp för 

en kännedom om det egna personliga värdet och en medvetenhet om en egen 

självidentitet. Med god självkänsla kan samhällsmedborgarna sätta upp rimliga 

förväntningar och krav på sig själva och omgivningen. Låg självkänsla, däremot, medför 

känslouppfattningar om otillräcklighet. Enligt Törnblom försöker samhällsmedborgarna 

kompensera låg självkänsla genom att söka uppmärksamhet. Uppmärksamhet är ett 

resultat av framgång, och den universala måttstocken för framgång är bekräftelser. Därför 

bidrar låg självkänsla till en jakt på bekräftelser. Men eftersom bekräftelser är färskvara 

måste samhällsmedborgarna hela tiden söka nya bekräftelser. Det gör samhällsmed-

borgarna till en missbrukare av bekräftelser. Därför är det låg självkänsla som leder till att 

samhällsmedborgare börjar tävla med sig själva och omgivningen. Det är en tävling som 

är dömd att misslyckas, eftersom det är en tävling som saknar tydliga mål, och är i ständig 

rörelse och förändring. 

Törnblom anser att en jakt på bekräftelser får flera efterföljande konsekvenser. 

Några exempel är: drogmissbruk; svartsjuka; utbrändhet och stress; utseendefixering; 

plastikoperationer av s.k. ”fel orsaker”; och ett potpurri av ätstörningar: 

 

Jag [Törnblom] träffar många tjejer och killar med anorexi, bulimi och 

ortorexi. Och jag säger inte att det alltid är så, men på tok för ofta har de fått 

en hel del näring till sina ätstörningar med sig hemifrån; kanske har de fått 

höra att de är för tjocka och att de äter för mycket. Eller så har de fått kakor 

och godis som belöning när de gjort någonting bra eller när det har varit 

synd om dem. (Törnblom 2005:24.)  

 

Törnblom belyser sin ståndpunkt i flera exempel. Jag väljer att fokusera på en episod 

under rubriken: ”Exempel på den låga självkänslans följder”. I exemplet redogör 

Törnblom för ett möte med den ångerfulle kvinnokarlen, Jesper. Utifrån den aningslöses 

perspektiv föreföll Jesper leva ett tämligen välmående liv: han hade ett bra arbete; han 
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var attraktiv; och han hade en fin bostadslägenhet. Inte ens det faktum att Jesper var 

ensamstående kunde påverka uppfattningen om välmående, eftersom han hade ett stort 

socialt umgänge och var omtyckt bland kvinnor. Men under mötet uppdagas att Jesper 

mådde dåligt och kunde skönja en annalkande depression. Jesper funderade på att äta 

antidepressiva preparat. Törnblom insåg allvaret i situationen och föreslog ett nytt möte. 

Inför det uppföljande mötet ombads Jesper att i en skrivuppgift reflektera över sin egen 

livssituation. I skrivuppgiften insåg Jesper att han försökte bli omtyckt genom att 

uppvakta kvinnor. Den yttersta målsättning var att bli förälskad, vilket han aldrig blev. 

Istället gick Jesper från kvinna till kvinna, vilket bidrog till en känsla av ett repetitivt 

mönster. Jesper vågade inte berätta om sina känslor för vänner och kollegor, utan 

försökte leva efter intalning att han borde vara lycklig eftersom han var omtyckt bland 

kvinnor. Efter mötet med Törnblom genomgick Jesper en behandling för att komma till 

bukt med det invanda levnadsmönstret. 

Efteråt är det Törnblom som får dra slutsatserna. Men Törnblom drar inga 

slutsatser som leder fram till en uttalad kritik av tvivelaktiga genusrelationer.10 Istället har 

Törnblom valt att fokusera på Jespers destruktiva levnadssätt. Törnblom menar att 

Jesper uppvaktade kvinnor för att få omgivningens bekräftelser. Det betyder att 

kvinnorna användes som redskap i försök att dölja personliga problem. Därför behandlas 

Jesper mycket ofördelaktigt. Jesper är exempel på en personlighetstyp Törnblom 

benämner skådespelaren. Skådespelaren är en person som kan presentera ett framgångsrikt 

yttre, men som under ytan döljer allvarliga problem. Därför måste skådespelaren spela 

teater för sig själv och andra i omgivningen. För att inte fasaden ska flagna måste 

skådespelaren hela tiden vara i jakt på omgivningens bekräftelser. Därför måste skåde-

spelaren hela tiden vara på topp och prestera, och tävla med sig själv och omgivningen. 

Enligt Törnblom är Jespers agerande inte en enskild företeelse, utan exempel på ett 

agerande som blir allt vanligare. Det blir fler samhälls- och yrkesgrupper som försöker 

dölja allvarliga problem. En inre osäkerhet kan på arbetsmarknaden döljas bakom en 

respektabel yrkestitel, och inom en parrelation bakom en välansad fasad. Men om inte 

problemen åtgärdas kan det leda till outhärdliga situationer med utbrändhet och stress. 

Och, dolda problem inom en parrelation kan i bästa fall leda till svartsjuka, med det är 

inte ovanligt med betydligt allvarligare missförhållanden. 

 

 

                                                
10 Exempel på självhjälpslitteraturens ointresse för genusfrågor (jfr. med forskningstema 3 på s. 9). 



 28 

5.2.3 Pollak: Scener ur ett äktenskap 

Pollak menar att konsekvensen av den kyrkliga uppfostran är att samhällsmedborgarna 

förlorar självbestämmande och ensamrätten till sina egna tankar och känslor. Det gör att 

samhällsmedborgarna förlorar förmågan att själva bestämma över sina egna liv och sina 

egna val. Det bidrar till en känsla av att inte själv kunna styra och påverka sitt eget liv. 

Pollak fortsätter att avsaknaden av självbestämmande medför ett destruktivt kontroll-

begär av omgivningen. Det destruktiva kontrollbegäret innebär att samhällsmedborgarna 

försöker kontrollera omgivningen i önskad riktning. Det gör att samhällsmedborgarna 

riktar fokus från sina egna brister och ofullkomligheter mot omgivningen. Pollak uppger 

att han varseblev problematiken i samband med en arbetssituation – som även blev 

upprinnelse till bokens tillkomst. Pollak återger att han i sitt yrke som filmregissör 

hamnade i situationer där han försökte ändra på medarbetare som ingick i 

filmproduktionen. Pollak ansåg att medarbetare och skådespelare var hopplösa. Men 

eftersom omgivningen är föränderlig, och därmed svår att kontrollera, föder det 

destruktiva kontrollbegäret känslouttryck av aggressioner och negativa tankar. Det gör 

aggressioner och glåpord riktade mot omgivningen till ett naturligt inslag. Enligt Pollak är 

slutprodukten av alla försök att kontrollera omgivningen en förlust av glädje. Glädje kan 

enklast beskrivas som ett tillstånd av grundläggande lugn och harmoni. 

Pollak anser att avsaknaden av glädje får flera efterföljande konsekvenser. Några 

exempel är: ineffektiv yrkesutövning; mobbning; misshandel; folkmord; rasism; kvinno-

förtyck; pornografi; miljöförstöringar; trafikfarligt beteende; bristande moderskärlek; och 

hånfullhet och förakt: 

 

Det obehag jag känner vill jag bli av med. Det skapar en önskan att stöta 

bort den som väckt mina olustiga känslor. Lösningen blir förakt. Jag tror 

(omedvetet) att jag blir av med rädslan och obehaget genom att ”bemåla” 

den andra med föraktfulla tankar eller ord. Jag använder mitt förakt för att 

stöta bort den andra. Och därigenom försöka ta bort det som gör ont i mig 

själv. (Pollak 2007:157.) 

 

Pollak belyser sin ståndpunkt i flera exempel. Jag väljer att fokusera på ett exempel under 

rubriken: ”En projektion till”.11 I exemplet refererar Pollak till en episod mellan det gifta 

paret Per och Lena. Bakgrunden till historien är att Per varit bortrest för ett arbets-

                                                
11 I boken finns två s.k. projektioner. Den första projektionen hänvisar till en händelse som utspelas mellan 
far och son. Med anledning av påfallande likheter har jag valt att fokusera på en projektion.  
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uppdrag. När historien tar sin början har Per precis anlänt utanför bostaden. Eftersom 

arbetsuppdraget varit framgångsrik var han i gott mod och förväntansfull på en myskväll 

med familjen. Lena befann sig i ett annat känslotillstånd. Under Pers frånvaro hade hon 

på egen hand tagit hand om parets gemensamme son, Johan. Johan hade haft en orolig 

nattsömn och ofta vaknat på nätterna. Därför var Lena trött och överansträngd. När Per 

kommer in i huset syns inte Lena till. Därför vänder han mot köket för att packa upp 

sina attiraljer på diskbänken, bl.a. en termos som använts till kaffe. När Lena kommer in i 

köket är hon lågmäld. Därefter får hon syn på termosen, vilket föranleder att hon blir 

aggressiv och slänger termosen på köksbänken. Ett gräl påbörjas. Det framkommer att 

Lena köpt termosen för att ha vatten till deras son, och nu hade kaffesmaken förstört 

termosen. Per känner sig angripen, vilket föranleder att han går till motattack med 

verbala påhopp. Det slutar med att Per i vredesmod lämnar köket, för att senare under 

kvällen i sin ensamhet reflektera över händelsen. 

Det är Pollak som drar slutsatserna utifrån exemplet. Pollak drar inga slutsatser 

om genusrelationer, och att Lena på egen hand får ta hand om hem och vårdnaden av 

deras gemensamme son.12 Istället väljer Pollak att fokusera på Pers agerande. Pollak 

menar att episoden urartade till gräl för att Per inte valde att förstå den ansträngda situa-

tion som Lena hade upplevt under hans frånvaro. När Per blev attackerad var den första 

instinkten att gå till motattack. Att gå till motattack ger inte bara upphov till egna 

samvetskval, utan också upphov till en försämrad relation till Lena. Det betyder att Per 

behandlas mycket ofördelaktigt. Per är ett exempel på en personlighetstyp Pollak 

benämner offret. Offret är en person som saknar ett grundläggande självbestämmande. 

Det gör att offret har svår att ta kontrollen över sitt eget liv och ta ansvar för sina egna 

handlingar. Därför ägnar offret tid och tankemöda åt anklagelser och beskyllningar av 

andra i omgivningen för egna brister och problem. Enligt Pollak är Pers agerande inte en 

enskild företeelse, utan exempel på ett agerande som blir allt vanligare. Det blir fler 

samhälls- och yrkesgrupper som flyttar fokus från egna problem och riktar anklagelser 

gentemot omgivningen. Oviljan till att ta tag i egna problem kan medföra en uppdämd 

känsla av vrede riktad gentemot omgivningen. Om problemen inte åtgärdas kan de leda 

till ineffektiv yrkesutövning på det individuella planet, men mobbning, misshandel, 

kvinnoförtryck och pornografi på ett vidare perspektiv. 

 

 

                                                
12 Ytterligare ett exempel på självhjälpslitteraturens ointresse för genusfrågor. 
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5.2.4 Jämförelser och återkopplingar: Den ostrukturerade tillvaron 

Självhjälpslitteraturen anser att anförda problem får flera konsekvenser. McGraw menar 

att konsekvensen av ett samhälle utan en välorganiserad samhällsutveckling är en förlust 

av den personliga styrförmågan, vilket kan resultera i en skenande kriminalitet och 

äktenskapliga missförhållanden. Törnblom menar att konsekvensen av det ytliga och 

prestationsinriktade samhället är en obehärskad jakt på bekräftelser, vilket kan resultera i 

drogmissbruk och utseendefixering. Och, Pollak menar att konsekvensen av den kyrkliga 

uppfostran är ett obehärskat kontrollbegär, vilket kan resultera i mobbning, pornografi 

och kvinnoförtryck. 

Det som är gemensamt för självhjälpslitteraturens konsekvensbeskrivningar är att 

samhällsmedborgarna förlorar självbestämmande. Utan självbestämmande saknar sam-

hällsmedborgarna möjligheten att styra och kontrollera sin egen tillvaro. Det bidrar till att 

samhällsmedborgarna förlorar en tydlig struktur i tillvaron. Därmed går det att peka på 

likheter mellan självhjälpslitteraturens konsekvensbeskrivningar och Giddens beskriv-

ningar av modernitetens följder. Giddens menade att den mest centrala aspekten av 

modernitetens följder är en svårighet att upprätthålla en sammanhängande tillvaro. 

Giddens utmärkte en osammanhängande tillvaro med tre aspekter: Giddens 

menade att en osammanhängande tillvaro innebär en diskontinuerlig tidsuppfattning. McGraw 

är den författare som tydligast fokuserar på en diskontinuerlig tidsuppfattning med 

samhällsmedborgarnas oförmögenhet att ordna vardagsbestyr i en bra ordningsföljd. 

Giddens menade att en osammanhängande tillvaro innebär en ommöblering av kunskap och 

befogenheter. McGraw och Pollak är de författare som är tydligast. McGraw satte fokus på 

samhällsmedborgarnas begränsade inflytande över den egna tillvaron, medan Pollak satte 

fokus på en förlust av självbestämmande till Kyrkan. Giddens menade att en osamman-

hängande tillvaro innebär ett ökat inflytande av ödesdigra ögonblick. McGraw och Törnblom är 

de författare som fokuserar på ett ökat inflytande av ödesdigra ögonblick. McGraw 

påpekade samhällsmedborgarnas oförmåga att ta aktiva beslut, för att istället viljelöst 

driva omkring. Enligt Törnblom är det bekräftelser som styr allt i tillvaron. 

Allt sammantaget innebär det att självhjälpslitteraturen vilar på den övergripande 

diskursen att det okontrollerade samhället bidrar till att samhällsmedborgarna förlorar en 

tydlig struktur i tillvaron. Det gör att samhällsmedborgarna får en defekt och ostruktur-

erad tillvaro. Det är en tillvaro utan tydliga mål och tillvänd löst formulerade tankar och 

idéer. För att sammanfatta det i ett begrepp är den efterföljande konsekvensen en ostruk-

turerad tillvaro. 
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5.3 Självhjälpslitteraturens åtgärdsförslag 

 

5.3.1 McGraw: Den gamle rävens visdom 

McGraw presenterar ett åtgärdspaket för att återta den personliga styrförmågan. Den 

mest iögonfallande aspekten i åtgärdspaketet är utformandet av en personlig livsstrategi. En 

personlig livsstrategi är ett tankesätt som framställer tillvaron utifrån strategiska beslut. 

Strategiska beslut handlar om att väga för- och nackdelar mot varandra för att sedan välja 

det bästa livsmönstret. McGraw menar att en personlig livsstrategi kan skapas genom att 

identifiera tio livslagar. De tio livslagarna är tio sanningar om tillvaron som alltid funnits. 

Ett exempel är att varje individ skapar sina egna upplevelser. Genom att förstå livslagarna 

går det att förstå hur den egna tillvaron fungerar. Enligt McGraw finns det olika 

strategier för att identifiera livslagarna, men en välbeprövad strategi är att söka upp den 

gamle räven för vägledning. Den gamle räven är en personlighetstyp som länge funnits 

inom en organisation och därmed besitter en stor visdom om hur allt fungerar inom just 

den organisationen. Den gamle räven kan inta olika skepnader, men står gärna strategiskt 

placerad invid organisationens gemensamma kopieringsmaskin. McGraw fortsätter att 

när väl en personlig livsstrategi skapats går det att finna en formel för ett fortsatt 

framgångsrikt beteende. En formel kan enklast beskrivas som en stark uppgifts-

fokusering som ofta återfinns hos toppidrottare, och går att känna igen på att många 

högpresterande toppidrottare befinner sig i en ogenomtränglig zon med en stark fokus-

ering på att vinna: 

 

Formeln är som en ”zon” du behöver hitta och stanna kvar i. Man kan ofta 

se att idrottsmän har en sådan zon och systematiskt använder den. De måste 

hitta sitt sätt att vara i högform och göra det som fungerar för dem. Om de 

förirrar sig utanför sin persona sjunker deras prestationsnivå drastiskt. 

(McGraw 2004:220.)  

 

McGraw belyser sin ståndpunkt i flera exempel. Jag väljer att fokusera på ett exempel 

under rubriken: ”Hitta din formel”. I exemplet redogör McGraw för ett möte med 

taxichauffören, Andy. Bakgrunden till historien är att McGraw blivit tillfrågad att närvara 

vid en rättegång som skulle pågå i över fem månader. Rättegången skulle äga rum i en 

stad han hade en liten kännedom om. Dessutom hade staden ett trafikkaos av bibliska 

proportioner. Därför var det med en stor lättnad som McGraw träffande Andy redan vid 

ankomstdagen. Andy hämtade McGraw på flygplatsen och körde honom till hotellet. 
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McGraw påpekar att han åkt i många taxibilar i många städer, men ingen som Andys taxi. 

McGraw redogör för hur Andy var mycket noggrann med taxibilen. Särskilt imponerades 

han av Andys flinkhet i trafiken och taxibilens renlighet. McGraw beskriver hur tidning-

arna, USA Today och Wall Street Journal, var prydligt hopvikta. McGraw ger också 

beröm för Andys punklighet. Under några efterföljande dagar använde McGraw andra 

taxibilar, men blev besviken eftersom ingen skötte servicen lika elegant som Andy. 

Därför tog han kontakt med Andy och frågande om han ville köra honom under tiden 

för rättegången. Andy accepterade erbjudandet. Under tiden för rättegången lärde 

McGraw och Andy känna varandra. Andy berättade om sina framtidsplaner, som inne-

fattade uppstartandet av en egen taxifirma. McGraw imponerades av framtidsplanerna, 

och den plan som Andy gjort för hur målet om en taxifirma skulle kunna förverkligas. 

Efteråt drar McGraw slutsatserna utifrån exemplet. I slutsatserna märks inga 

kommentarer om att taxiverksamheten missköts. Istället har McGraw valt att fokusera på 

Andys personliga egenskaper. McGraw menar att Andy är en person med ett tydligt mål 

och en tanke om hur det uppsatta målet ska kunna förverkligas. Det gör att Andy hittat 

en plats i tillvaron som han utnyttjar till fullo. Andy har en tydlig livsstrategi som bidrar 

till att han kan ta de livsavgörande besluten, samtidigt som han är väl förberedd på att 

hantera oförutsedda problem. Därför är Andy en person som framhålls mycket positivt. 

Andy är exempel på en personlighetstyp McGraw benämner vinnaren. Vinnaren är en 

person som i flera avseenden liknar en elitidrottare. Likt en elitidrottare kan vinnaren 

övervinna svåra hinder i tillvaron. Med en tydlig kontroll kan vinnaren avvärja 

omgivningens angrepp, samtidigt som vinnaren kan utnyttja livets möjligheter. Det gör 

vinnaren till ett gott föredöme för andra i omgivningen. Enligt McGraw är vinnare inte 

bara framgångsrika inom taxibranschen, utan också framgångsrika i många sammanhang. 

Exempelvis kan en vinnare bli framgångsrik inom alla yrkeskarriärer, men också inom 

familjelivet.13 

 

5.3.2 Törnblom: Ett liv i balans 

Törnblom presenterar ett åtgärdspaket som syftar till att höja självkänslan. Den mest 

centrala aspekten i åtgärdspaketet är att skapa balans både vad gäller egna ambitioner och 

omgivningens krav på prestationer. Törnblom menar att balans vad gäller omgivningens 

krav på prestationer handlar om att börja sätta tydliga gränser i tillvaron. Det handlar om 

att börja planera och skapa rutiner. Törnblom menar att balans vad gäller egna ambi-
                                                
13 I boken har McGraw en mycket känslosam hyllning till sin fru, Robin, som en vinnare. Robin framställs 
som familjens ankare och kompetent organisatör av hämtning av parets söner efter träningsaktiviteter. 
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tioner handlar om att skapa självdistans. Självdistans handlar om att värdesätta egna 

styrkor, men samtidigt acceptera brister och inse att ingen är perfekt. Det är en ödmjuk 

inställning om att det alltid finns områden som kan förbättras. Det är också en inställning 

om att allt i tillvaron inte kan mätas i tävling, och att det inte har någon betydelse om det 

inte alltid blir vinst. Enligt Törnblom finns det olika strategier för att utveckla en själv-

distans. En strategi är brukandet av bön och meditation. En annan strategi är att system-

atiskt använda affirmationer. Affirmationer handlar om att upprepa positiva aspekter för att 

därigenom bidra till en positiv självberättelse. Det handlar om att upprepa och placera sig 

själv i positiva sammanhang: 

 

[…] att affirmera är att upprepa någonting för sig själv ända tills det blir 

sant. Jag vill starkt rekommendera var och en att börja med det om ni inte 

redan har gjort det – ha alltid en pågående positiv självberättelse som du 

affirmerar. (Törnblom 2005:72.) 

 

Törnblom belyser sin ståndpunkt i flera exempel. Jag väljer att fokusera på en episod 

under rubriken: ”Att hantera ett trauma”. I exemplet redogör Törnblom för ett 

lunchmöte med den olycksaliga väninnan, Erica. Under lunchmötet berättade Erica att 

hon varit i kontakt med sjukvården och fått en diagnos: bröstcancer. Därför blev ett 

viktigt samtalsämne under den återstående tiden av lunchmötet olika behandlingsformer. 

Eftersom cancern var elakartad och långt gången hade Erica redan fått tid för operation. 

Därefter beskriver Törnblom hur Erica genomgick flera svåra behandlingar. Men Erica 

framställs som en mycket fokuserad kvinna under hela behandlingen. Särskilt under en 

cellgiftsbehandling blev hon mycket fokuserad vid sitt eget hälsotillstånd och fast 

beslutsam att överleva behandlingen. Det framstår ganska snart att den svåra sjukdoms-

behandlingen inte kunde förändra Ericas positiva inställning till livet. Under de svåraste 

behandlingarna kunde hon uppskatta livet och hitta nya glädjeämnen. Hon började i allt 

större omfattning leva i nuet. Erica tillfrisknade från sjukdomen och lever ett välmående 

liv – om än märkt av behandlingen. 

Efteråt är det Törnblom som drar slutsatserna från exemplet. Törnblom drar inga 

slutsatser omkring sjukvården. Därför finns det ingen bedömning av läkarnas insatser 

eller eventuella missförhållanden inom sjukvården så sjukdomen kunde upptäckas vid ett 

tidigare tillfälle. Törnbloms slutsatser behandlar Ericas personliga egenskaper. Törnblom 

menar att Erica kunde genomlida sjukdomsförloppet och besegra sjukdomen med en 

stark personlig fokusering. Fokuseringen var den största anledningen till hennes 
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tillfrisknande. Erica är en person som behandlas mycket vördnadsfullt. Erica är ett 

exempel på en personlighetstyp Törnblom benämner den moderna hjältinnan. Den moderna 

hjältinnan är en person med balans mellan egna ambitioner och omgivningens krav på 

prestationer. Med balans är den moderna hjältinnan förberedd på alla oförutsedda 

händelser. Det gör att den moderna hjältinnan kan övervinna alla svåra bekymmer och en 

negativ händelse kan omvandlas till något positivt. Det är med en positiv inställning som 

den moderna hjältinnan övervinner svåra trauman i tillvaron, samtidigt som den moderna 

hjältinnan kan ta tillvara på de möjligheter som utlyses. Det gör den moderna hjältinnan 

till en god förebild för andra i omgivningen. Enligt Törnblom är den moderna hjältinnan 

inte bara framgångsrik vad gäller att besegra svåra sjukdomstillstånd, utan också 

framgångsrik i andra sammanhang. Exempelvis kan den moderna hjältinnan bli fram-

gångsrik i yrkeskarriären. 

 

5.3.3 Pollak: Den inre videobandspelaren 

Pollak presenterar ett åtgärdspaket som syftar till att underlätta ett aktivt val av glädje. Det 

mest centrala i åtgärdspaketet är att bryta från Kyrkan negativa budskap och skapa en 

personlig trossats som avviker från de kyrkliga idealen. Pollak menar att separation från 

Kyrkan kan åstadkommas genom att medvetengöra Kyrkans hyckleri. Det handlar om att 

problematisera Kyrkans negativa budskap och den negativt utformade uppfostran. Pollak 

fortsätter att efter Kyrkans negativa budskap synliggjorts går det påbörja utvecklandet av 

en personlig trossats. Den personliga trossatsen ska bygga på en positiv människosyn. En 

positiv människosyn innebär en nyfikenhet gentemot omgivningen. Med en nyfikenhet 

mot omgivningen skapas en öppenhet mot omgivningens möjligheter. Pollak fortsätter 

att det finns olika strategier för att utveckla en positiv människosyn, men en välbeprövad 

strategi är visualiseringar. Visualiseringar handlar om att skapa positiva tankar om sig själv 

och omgivningen. Det handlar om att upprepa de god ögonblicken i den egna tillvaron. 

Visualiseringarna ska gärna skrivas ner och upprepas vid lämpliga tillfällen. Vid en upp-

repning spelas positiva bilder upp som en inre videobandspelare. Vid varje upprepnings-

tillfälle skapas positiva bilder som gör det enklare att uppnå glädje: 

 

När du tyst läser din visualisering ser du bilderna av dig själv inom dig och 

går också in i de känslor som de beskriver. Ditt undermedvetna fylls då med bilder 

som är kopplade till positiva känslor. Denna koppling till positiva känslor är 

viktig. Den gör din visualisering extra kraftfull. (Pollak 2007:124.) 
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Pollak belyser sin ståndpunkt i flera exempel. Jag väljer att fokusera på en episod under 

rubriken: ”Att besegra mörkret”. I exemplet redogör Pollak för Ali Bourequats livsöden 

som blivit en dokumentärfilm.14 I grova drag avhandlar filmen Bourequat och hans två 

bröder som på lösa grunder blev frihetsberövade av den marockanska säkerhetspolisen. 

Med ögonbindlar blir sällskapet bortförda och placerade i fängelse. Det fängelse som blir 

deras hemvist höll en låg bekvämlighetsstandard: maten var dålig och näringsfattig. Det 

saknades renlighetsprodukter. Det saknades elektricitet, vilket bidrog till att det saknades 

belysning och uppvärmning. Dessutom var fängelsevistelsen inte rättssäker. Bourequat 

och hans bröder var ofta fastkedjade i handbojor och tortyr en frekvent tillämpad metod 

vid förhör och bestraffning. Men det mest allvarliga vara att fångarna tvingades leva 

åtskilda inlåsta i separata celler. Därmed saknades en möjlighet att kommunicera med de 

andra fångarna. Bourequat och hans två bröder hade dock kommit på en snillrik metod 

att kringgå isoleringen. Genom att skrika högt kunde de höra varandras röster och 

kommunicera med varandra. Men trots det var fängelsevistelsen både fysiologiskt och 

psykologiskt påfrestande. Av tolv fångar dör sju. Bourequat och hans bröder överlever. 

Efter 18 års fängelse blev Bourequat och hans bröder frigivna. 

Efteråt drar Pollak slutsatserna utifrån exemplet. Pollak drar inga slutsatser om 

det marockanska rättssystemets eventuella brister. Därför finns det heller inga förlag till 

åtgärder som skulle göra det marockanska rättssystemet mer rättssäkert. Pollaks slutsatser 

behandlar Bourequats personliga egenskaper. Pollak menar att Bourquat kunde genom-

lida fängelsevistelsen genom att skapa berättelser med dans, musik, och lek. Genom att 

skapa berättelser frigörs okända krafter som göra att Bourequat och hans bröder kan 

klara av fängelsevistelsen och ta sig helskinnade därifrån. Bourequat är en person som 

behandlas mycket pietetsfullt. Bourequat är exempel på en personlighetstyp Pollak 

benämner skaparen. Skaparen är en person som kan skapa sina egna upplevelser och sin 

egen verklighet. Därför kan skaparen skärma av en kaotisk omvärld och finna inre frid. 

Skaparen kan finna glädjeämnen i de mest ansträngda situationer, och kan lätta upp en 

besvärlig stämning. Det gör att skaparen är en förebild för omgivningen, som också kan 

bidra till att skapa glädje runt omkring i omgivningen. Enligt Pollak är skaparen inte bara 

framgångsrik vad gäller att överleva traumatiska fängelsevistelser, utan också framgångs-

rik i många andra sammanhang. Skaparen kan bli framgångsrik i alla yrkeskarriärer. 

 

 

                                                
14 Titel: Om den mänskliga själens värdighet. Producent: Ingela Romare. 
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5.3.4 Jämförelser och återkopplingar: Den distinkta livsföringen 

Självhjälpslitteraturen ger flera förslag på hur anförda problem kan åtgärdas. McGraw har 

ett åtgärdspaket som syftar till att utforma en personlig livsstrategi. Törnblom har ett 

åtgärdspaket som syftar till att skapa en balans mellan personliga ambitioner och 

omgivningens krav på prestationer. Och, Pollak har ett åtgärdspaket som syftar till att 

bryta med de kyrkliga traditionerna och skapa en egen personlig trosuppfattning. 

Det som är gemensamt för självhjälpslitteraturens åtgärdsförslag är att de på ett 

eller annat sätt förespråkar ett sökande inåt. Självhjälpslitteraturen menar att alla tänkbara 

problem kan lösas genom att samhällsmedborgarna vänder sökande inåt. Svaren på livets 

bekymmer går att finna inom varje enskild individ. Därmed går det att peka på likheter 

mellan självhjälpslitteraturens åtgärdsförslag och Giddens beskrivning av anpassning till 

det moderna samhället. Giddens menade att samhällsmedborgarna i det moderna sam-

hället tenderar att utveckla en intern referentialitet. 

Giddens beskrivning av en intern referentialitet utmärks av tre aspekter: Giddens 

utmärkte en intern referentialitet med ett självbiografiskt tänkande. I mitt urval behandlar 

samtliga författare ett självbiografiskt tänkande. Men tydligast är Törnblom som föreslog 

ett användande av affirmationer, och Pollak som föreslog ett användande av den inre 

videobandspelaren. Giddens utmärkte en intern referentialitet med en ökad tilltro till 

experter. Det är i huvudsak McGraw som fokuserar på experter med rekommendationen 

att söka upp en gammal räv för vägledning. Men i sammanhanget vill jag poängtera att 

samtliga författare bör betraktas som experter. Giddens utmärkte en intern referentialitet 

med en strategisk livsplanering. McGraw är den författare som har störst fokus på en strate-

gisk livsplanering. McGraw påpekade vikten av att tänka på tillvaron utifrån strategiska 

beslut. 

Allt sammantaget innebär det att självhjälpslitteraturen vilar på den övergripande 

diskursen att samhällsmedborgarna bäst löser problem på egen hand. Genom egna beslut 

går det att lösa svåra problem. Det bygger i grund och botten på en ganska alldaglig 

västerländsk individualism. Men självhjälpslitteraturen utmärks av en uppmaning till att 

fokusera på det betydelsefulla. Det handlar om ett sökande efter en inre kärna. En inre 

kärna handlar om att eftersträva en effektivitet och att skapa ordning och reda – en 

strukturerad tillvaro. En inre kärna ska medföra att samhällsmedborgarna blir tydligare 

och distinktare i sin egen livsföring. För att sammanfatta det i ett begrepp anser själv-

hjälpslitteraturen att problem kan åtgärdas med en distinkt livsföring. 
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6. Sammanfattning 
 

 

 

Denna uppsats syftade till att bidra till ökad förståelse för självhjälpslitteraturens syn-

punkter på hur ett människoliv bör förvaltas. Ett delmoment i syftet var att undersöka 

den bakgrund som kan ha påverkat utvecklingsarbetet av dessa synpunkter. Syftet gjordes 

hanterbart med en uppdelning i tre konkreta frågeställningar: 

 

1) Vilka tendenser kan enligt självhjälpslitteraturen ge upphov till problem?  

Självhjälpslitteraturen har flera förslag på vad som givit upphov till problem. McGraw 

menar att problem uppkommit som en följd av ett samhälle utan en välorganiserad 

samhällsutveckling. Samhället utan en välorganiserad samhällsutveckling är ett samhälle 

som saknar en gemensam inriktning och förvaltas av en försvagad samhällsledning. Det 

har bidragit till ett samhälle som driver omkring utan styrning och kontroll. 

Törnblom anser att många problem kan förklaras av ett samhälle med fokus på 

yta och prestation. Fokuseringen på yta och prestation har bidragit till en tävling om både 

vackra utseenden och framgångsrika yrkeskarriärer. Det är tävlingar som inte förvaltas av 

någon opartisk tävlingsledare, utan drivs av en krävande marknad. Det bidrar till tävlingar 

som ständigt utvecklas med nya tävlingssituationer och tävlingsgrenar. Slutprodukten är 

ständigt accelererande tävlingar som ingen kan kontrollera. 

Pollak anser att problem kan härledas till en negativt utformad barnuppfostran. 

Den negativt utformade barnuppfostran är en uppfostran som utformats av Kyrkan och 

grundläggs i de problem som finns i omgivningen. Med hjälp av uppfostran kan Kyrkan 

påverka samhällsmedborgarnas tankeverksamhet och avhålla från riskfyllda beteenden. 

Det gör att samhällsmedborgarna får en begränsad kontroll över sin egen livssituation. 

Därmed kan Kyrkan lägga beslag på hela samhällsutvecklingen. 

Det som är gemensamt för självhjälpslitteraturen är att orsaken till problem söks i 

ett dåligt fungerande samhälle. Det dåligt fungerande samhället saknar antingen helt 

styrning eller så har illasinnade samhällskrafter tagit hand om samhällsutvecklingen. 

Därmed går det att peka på likheter mellan självhjälpslitteraturens problembeskrivningar 

och Giddens beskrivning av det moderna samhället. Giddens liknade det moderna 

samhället vid en skenande maskin utan tydliga riktlinjer: jagannath. 
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2) Vilka är de efterföljande konsekvenserna? 

Självhjälpslitteraturen anser att anförda problem får flera konsekvenser. McGraw anser 

att konsekvensen av ett samhälle utan en välorganiserad samhälleutveckling är en förlust 

av den personliga styrförmågan. Denna förlust medför en oförmögenhet att ta aktiva 

beslut. McGraw understryker sin ståndpunkt i ett exempel med en flygplanskrasch. 

Flygplanskraschen i fråga föranleddes av att piloten och styrman förnekade varnings-

signaler om en annalkande fara. Resultatet blev att flygplanet kraschade mot en bergvägg. 

Enligt McGraw kan äktenskap och yrkeskarriärer gå liknande öde till mötes. 

Törnblom anser att konsekvensen av ett samhälle med fokus på yta och 

prestationer är ett sökande efter framgång. Framgång avgörs av bekräftelser, och bekräft-

elser utfärdas i tävlingar. Det leder till en obehärskad jakt efter bekräftelser, och ett aktivt 

deltagande i en accelererande tävling utan mål. Törnblom understryker sin ståndpunkt 

med ett exempel med den ångerfulle kvinnokarlen, Jesper, som lurade och bedrog 

kvinnor i en önskan om att bli bekräftad av omgivningen. Men trots all beundran mådde 

han dåligt. Enligt Törnblom kan karriärister uppleva liknande negativa utvecklingsspiraler 

med utbrändhet och stress. 

Pollak anser att konsekvensen av den kyrkliga uppfostran är en förlust av ett eget 

självbestämmande. Förlusten av självbestämmande gör att samhällsmedborgarna förlorar 

kontrollen över sin egen tillvaro. För att kompensera förlusten försöker samhällsmed-

borgarna med ett destruktivt kontrollbegär ta kontroll över omgivningen. Pollak 

understryker sin ståndpunkt genom en episod med Per och Lena. Bakgrunden är att Per 

varit bortrest för ett arbetsuppdrag, vilket lämnade Lena som ensam vårdare av deras 

gemensamme son. Det gjorde Lena trött. Vid hemkomsten utspelas ett gräl om något så 

trivialt som en termos, vilket skadade en fortsatt relation. Enligt Pollak återfinns liknande 

exempel i många andra mänskliga relationer. 

Det som är gemensamt för självhjälpslitteraturens konsekvensbeskrivningar är att 

samhällsmedborgarna förlorar en tydlig struktur i tillvaron. Utan en strukturerad tillvaro 

saknar samhällsmedborgarna möjligheten till kontroll och självbestämmande över sin 

egen tillvaro. Det gör samhällsmedborgarna tillvända löst formulerade förhandlingar och 

kompromisser. Resultatet är en släpphänt attityd gentemot kriminalitet, arbetsmoral, sex, 

och barnuppfostran. Därmed går det att peka på likheter mellan självhjälpslitteraturens 

konsekvensbeskrivningar och Giddens beskrivning av modernitetens följder. Giddens 

menade att den mest centrala aspekten av modernitetens följder är svårigheten att 

upprätthålla en sammanhängande tillvaro. 
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3) Vilka åtgärder förespråkas av självhjälpslitteraturen? 

Självhjälpslitteraturen har flera förslag på hur anförda problem kan åtgärdas. McGraw 

förordar ett utformande av en personlig livsstrategi. En personlig livsstrategi handlar om 

att framställa tillvaron utifrån strategiska beslut. McGraw understryker sin ståndpunkt 

med ett möte med taxichauffören, Andy. Andy beskrevs som en person med ett ordnat 

liv med tydliga mål och planer för hur de uppsatta målen skulle kunna förverkligas. 

Enligt McGraw är en personlig livsstrategi inte bara viktig för att vara framgångsrik inom 

taxibranschen, utan också viktig för att övervinna alla tänkbara problem. 

Törnblom anser att anförda problem kan åtgärdas genom att återfinna en balans i 

tillvaron mellan egna ambitioner och omgivningens krav på prestationer. Törnblom 

belyser sin ståndpunkt med ett lunchmöte med en väninna, Erica. Under lunchmötet 

återberättade Erica ett besked om bröstcancer. Därefter beskriver Törnblom hur Erica 

genomled hela sjukdomsförloppet och kunde med en stark fokusering tillfriskna från 

sjukdomen. Enligt Törnblom är en balanserad tillvaro inte bara viktig vid en sjukdoms-

bekämpning, utan är också viktig för att kunna klara av livets oförutsedda händelser. 

Pollak anser att anförda problem kan åtgärdas genom att bryta från Kyrkans 

negativa ideal och skapa en egen trosuppfattning. Den egna trosuppfattningen ska bygga 

på att varje individ är värdefull och fantastisk. Pollak understryker sin ståndpunkt med ett 

exempel med den frihetsberövade Ali Bourequat. Bourequat blev frihetsberövad av den 

marockanska säkerhetspolisen. Men trots frihetsberövningen kunde de inte frånta hans 

frihet. Under fängelsevistelsen skapade Bourequat fantastiska historier med lek, musik 

och dans. Enligt Pollak är en egen trosuppfattning inte bara viktig vid en hård prövning i 

livet, utan också viktig som en drivkraft för att bli en aktiv skapare av sin egen verklighet. 

Det som är gemensamt för självhjälpslitteraturens åtgärdsförslag är uppfattningen 

att samhällsmedborgarna bäst löser problem på egen hand. Det är i grund och botten en 

ganska alldaglig västerländsk individualism. Men självhjälpslitteraturen utmärks av en 

uppmaning att fokusera på en inre kärna. Med en inre kärna kan samhällsmedborgarna få 

stabilitet och kontinuitet i en annars föränderlig värld. En inre kärna ska medföra att 

samhällsmedborgarna blir tydligare och distinktare i sin egen livsföring: en distinkt livsför-

ing. Därmed går det att peka på likheter mellan självhjälpslitteraturens åtgärdsförslag och 

Giddens beskrivningar av hur livsföringen anpassas till det moderna samhället. Giddens 

menade att samhällsmedborgarna i det moderna samhället har en tendens att vända 

blicken sökande inåt och utveckla en intern referentialitet. 
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7. Epilog: På randen till ett expertsamhälle? 
 

 

 

Självhjälpslitteraturen är inte unik. Som jag påpekade i inledningen finns det många 

samhälls- och yrkesgrupper som har synpunkter på hur ett människoliv bör förvaltas. I 

inledningen namngavs samhälls- och yrkesgrupper som exempelvis dietister, stylister, och 

avdankade idrottsstjärnor – men listan kan göras betydligt längre. Fler exempel återfinns i 

kvällstidningar; inte minst vad gäller frågor som berör kropp och hälsa. Internet-

upplagorna till landets två största kvällstidningar har egna avdelningar som vigs åt just 

kropp och hälsa. På Aftonbladet.se går det exempelvis läsa: Fastare bröst – utan kirurgi; Här 

är chokladen som bränner fett!; Nötälskare – se upp med kalorierna!; Vi rasade 152 kilo med 

supermetoden!; och Vårfräsch på ett kick. Och på Expressen.se: Alkohol ökar risken för 

bröstcancer; Bränn mer fett i solen; En miljard kan dö i ”tobaksepidemi”; Sov dig smal; och Unga 

simmare riskerar astma – för att nämna några exempel. 

Bara genom rubrikerna går det få en någorlunda god uppfattning om artiklarnas 

innehåll. I samtliga artiklar figurerar samhälls- och yrkesgrupper som varnar för poten-

tiella faror gentemot kropp och hälsa. Samtliga artiklar kan analyseras med ett liknande 

protokoll som självhjälpslitteraturen: 

 

1) Problembeskrivningar. Ofta handlar det om en samhälls- och yrkesgrupp som bistår 

med ny kunskap som uppmärksammar potentiella faror gentemot kropp och 

hälsa. Ofta härstammar de faror som belyses från ett disfunktionellt samhälle 

som erbjuder frestelser i form av fettrik mat och sötsaker. 

 

2) Konsekvensbeskrivningar. Ofta handlar det om konsekvenser som kan drabba en viss 

person till följd av problembeskrivningarna. Konsekvenserna kan vara att bli 

oattraktiv, arbetslös eller driftkucku bland vänner och kollegor. 

 

3) Åtgärdsförslag. Ofta handlar det om ett medel, en produkt eller en kunskap som 

möjliggör att de negativa konsekvenserna kan undvaras. Åtgärdsförslagen kan 

vara enkla förändringar av vardagsrutinerna, ett nytt träningsprogram, förändrade 

kostvanor eller rekommendationer om en produkt som finns att tillgå i butik.  
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Nu kanske jag inte ska låta fantasin löpa amok. Det finns både likheter och skillnader. 

Hur och på vilket sätt de liknar – eller avviker – från varandra måste bli föremål för 

ytterligare undersökningar. Kontentan är att allt fler samhälls- och yrkesgrupper har allt 

fler synpunkter på hur ett människoliv bör förvaltas. Det är en utveckling som lyfter 

frågeställningar om efterföljande konsekvenser. 

Utvecklingen kan få konsekvenser för hur samhället tar sig an problem. En 

konsekvens kan bli en uppvärdering av individuella lösningar på kollektiva problem. 

Individualiseringen av problem kan vara en förklaring till oviljan till en offensiv politik 

gentemot snabbmatskedjor vid bekämpningen av övervikt. Det kan bidra till en ökad 

efterfrågan på individanpassade behandlingsmetoder; som kan bli grund för en mångfald 

av konkurrerande lösningar på samma problem. Resultatet kan bli att sjukvården utsätts 

för en konkurrenssituation med avtagande intresse för gemensam sjukvårdsfinansiering. 

Utvecklingen kan också få konsekvenser för samhällsutvecklingen. I den frågan 

kan jag föreställa mig två tänkbara alternativ: 

 

1) Ett expertsamhälle. En tänkbar utveckling är det Brante (1992:1) betecknar ett 

expertsamhälle. Ett expertsamhälle är ett samhälle där experter befäst en auktoritär 

ställning och kan påverka varje liten del av samhällsmedborgarnas liv. Experter är 

närvarande vid skapandet av regler och ger råd för hur reglerna bör efterföljas. 

 

2) En ökad skepticism gentemot experter. En annan tänkbar utveckling är en ökad 

skepticism gentemot experter. Belton & Belton (2003:V) skriver att det finns en 

stor oro bland konsumenter angående matens säkerhet. Samtidigt växer ett stort 

missnöje bland beslutsfattare, vetenskapsmän och livsmedelsindustrins talesmän 

att mat- och hälsoråd ignoreras.  

 

I en vidare undersökning vore det intressant att undersöka vilken utveckling samhället 

kommer att ta. Det mest troliga är en blandning av båda – både en ökad inblandning av 

experter, men samtidigt en ökad skeptisk inställning gentemot experter. Utvecklingen 

avgörs av tre faktorer: 

 

1) Ämnesvalet. Furedi (2002:137) menar att ämnen som direkt berör den personliga 

säkerhet är ämnen som i större utsträckning får en starkare befästning i samhället. 

Det gäller ämnen som kropp, hälsa och den närmaste sociala kretsen. I en vidare 
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undersökning vore det intressant att undersöka vilka ämnen som tenderar att bli 

föremål för expertutlåtanden – om det finns några generella mönster. Det vore 

också intressant att undersöka om det rentutav går mode i expertutlåtanden. 

 

2) Målgruppen. Furedi (2002:141) menar att olika målgrupper är mer eller mindre 

mottagliga för experternas råd och rekommendationer. Vissa målgrupper är 

villiga att ta till sig experternas råd och rekommendationer, medan andra är 

skeptiska. En förklaring är att olika målgrupper har mer eller mindre användning 

av experternas råd och rekommendationer. För några samhälls- och yrkesgrupper 

kan det vara avgörande att följa experternas råd och rekommendationer, för 

andra har det inte någon betydelse. En annan förklaring är förändrade relations-

mönster. I en tid av individualisering ökar misstron gentemot omgivningen, och 

vägledning söks inom expertgrupper. Därför vore det intressant i en vidare 

undersökning att undersöka vilka målgrupper som tilltalas av experter och expert-

utlåtanden, och om det finns en korrelation mellan grad av individualitet och 

tilltro till experter. 

 

3) Expertgruppen. Furedi (2002:132) menar att i takt med att experterna blir fler har 

det uppstått en differens mellan expertgrupper. Några experter har förhållandevis 

enkelt att nå fram, medan andra möts av misstro. Exempel på expertgrupper som 

får svårare att nå fram är experter som förknippas med vetenskapen, stor-

företagen och den styrande makteliten. För att möta svårigheterna att nå fram 

ställs nya krav på experternas kommunikationsförmåga. Experterna måste bli 

tydliga med att framställa och motivera egna synpunkter som viktiga och 

relevanta. Därför vore det i en vidare undersökning intressant att undersöka hur 

experterna hanterar en ökad konkurrenssituation, och hur det påverkar deras 

kommunikation. 

 

Först efter att ovanstående frågor besvarats går det att göra ett uttalande om experternas 

ställning i samhället. Därför är min förhoppning att jag lagt grund för ett vidare intresse 

för experter i samhället. För det vore välkommet med fler studier. Anledningen är att 

experterna blir fler och deras uppsåt inte blir tillräckligt ifrågasatta.15  

 

                                                
15 I Lästips bifogas litteraturförslag för vidare undersökningar eller fördjupat intresse. 
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