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Abstract
The purpose of this thesis is to investigate whether or not capitalism, viewed here as the 
system that is currently the dominant economic system in the Western world, can be 
seen as a modern myth or not. An author, Brian Tracy, of several popular self-help 
books is the target of this investigation and the language he uses in his books have been 
scrutinized in order to see whether or not he uses a religiously influenced, and more 
importantly, myth-creating language. In order to do so, Bruce Lincolns theories of myth 
have been used in correlation with Stefan Arvidssons definition ov myths. Also of 
interest is whether or not Tracy in his books uses any of the instruments of power 
defined by Michel Foucault to support his claims.

The investigation shows that capitalism indeed can be seen as a modern myth. This 
claim is supported by the facts that Tracy not only uses a language heavily influenced 
by Christian texts and belief but furthermore because he descirbes himself and the 
people he claims to have helped in a way that strongly resembles the narratives of 
myths. With the help of Foucault's theories I have also shown that Tracy works as an 
agent of capitalism who, perhaps involuntarily, strenghtens capitalism's claim as the 
dominant economic system in the Western world.

Keywords
Kapitalism, arbetssamhälle, makten, New Thought, myter, mytskapande, 
maktinstrument, religiöst språk, självhjälp
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1 Inledning
I dagens moderna samhälle kan en enskild persons lycka närmast likställas med 
ekonomisk framgång. Oftast är det denna faktor som mäts när vi talar om huruvida en 
person är framgångsrik eller inte och en persons lycka verkar allt som oftast mätas och 
avgöras av hur fina materiella saker man har och att man har pengar att spendera. Det 
kapitalistiska levnadssättet har onekligen slagit rot i västvärlden och inget tyder på att 
det kommer att ändras inom den närmaste tiden, till exempel så har det mer eller mindre
varit ruljans som vanligt efter finanskrisen 2010. I ett modernt, kapitalistiskt 
samhällssystem, vad råder där för ideologi? Har religionen som myt- och 
meningsskapare spelat ut sin roll? Vad konkurrerar om medborgarnas uppmärksamhet 
ur en ideologimässig synvinkel, vilka aktörer finns det som vill befästa sin makt eller 
kapa åt sig en del av kakan?

2 Syfte och problemformulering
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om, och i så fall på vilka sätt, kapitalismen 
kan ses som en modern mytologi. För att ta reda på detta använder jag mig av böcker av
en så kallad framgångscoach vid namn Brian Tracy.1 Jag använder mig av Foucaults 
teorier om makt och disciplinering för att undersöka om författaren använder sig av ett 
språk influerat av de maktinstrument som Foucault beskriver. Om jag finner att Tracy 
använder ett sådant språk är en vidare fråga varför författaren använder sig av 
maktinstrument i språket. Vidare använder jag mig även av mytteorier som tjänar till att 
vidga och utöka begreppet myt från den generaliserade betydelsen av en religiös icke-
sanning till att snarare innebära ett förmedlande av en eftersträvansvärd ideologi, 
berättad som ett narrativ,2 detta för att se om det utvalda materialet kan tolkas som 
mytskapande. Utifrån detta syftar jag till att undersöka om Tracy använder sig av ett 
mytskapande språk. Om så är fallet kan Tracys användning av mytskapande språk syfta 
till att skapa eller bibehålla kapitalismens status som modern mytologi och därmed få 
människor att acceptera kapitalismens ställning som rådande ideologi.

3 Frågeställningar
1. Använder Tracy sig av ett religiöst språk i sina texter? Isåfall, varför?

2. Använder Tracy sig av mytskapande funktioner i sina texter? Isåfall, varför?

3. Använder sig Tracy av några maktinstrument för att legitimera sina påståenden? 
Isåfall, vilka då och varför?

4. Kan kapitalismen ses som en modern mytologi och isåfall i vilka avseenden?

1  En lekmannadefinition av framgångscoach kan definieras som en person som utlovar ekonomisk 
välgång och ett lyckligt liv förutsatt att man följer deras tips och råd. Det är också denna definition som 
Hornborg (se nedan) på ett ungefär kommer fram till.

2  Lincoln, 1999, s. 147.

4



4 Tidigare forskning
Tankar om och forskning kring kapitalismen som religion går tillbaka till den tyske 
sociologen Max Weber (1864-1920). 1905 kom hans idag klassiska verk den 
protestantiska etiken och kapitalismens anda ut. I denna bok föreslår Weber att 
reformationen och protestantismen lade grunden för den kapitalistiska anda som idag 
finns närvarande i det västerländska samhället.34 Hans tankar har sedan utvecklats 
ytterligare av en mängd författare, bland annat Roland Paulsen, Walter Benjamin och 
Michel Löwy, varav samtligas tankar presenteras nedan i denna uppsats. Forskningen 
knyter också an till forskning om konsumtionsmönster och konsumentbeteende genom 
Jean Baudrillard. Dessa teoretiska resonemang kommer att lyftas fram var för sig, 
kontextualiseras och behandlas mer i detalj i kapitel 8. Uppsatsens fokus på samtida 
självhjälpslitteratur och kopplingar till hur sådana författare försöker sälja in religiösa 
budskap eller praktiker har tidigare undersökts av Anne-Christine Hornborg.5 Dock har 
inte den författare som jag valt att fokusera på, Brian Tracy, tidigare granskats. Denna 
typ av litteratur har inte heller tidigare diskuterats i relation till mytteori. I denna 
kombination ligger det unika med denna uppsats och därmed även det bidrag den 
skänker till nutida forskning.

5 Teori

5.1 Användandet av teori
Vad gäller den allmänna frågan om religion, kapitalism och dessas kopplingar till 
Tracys texter så brukar denna uppsats ett urval av teoretiker, närmare bestämt 
sociologerna Max Weber, Roland Paulsen och Michel Löwy, filosoferna Jean 
Baudrillard och Benjamin och religionshistorikern Hornborg, som alla nämnts precis 
ovan. Deras bidrag till denna uppsats redovisas utförligt i resultatdelens första kapitel. 
Emellertid så behövs det för att den huvudsakliga frågeställningen ska kunna besvaras 
och syftet uppfyllas ett par mer specifika teorier om myter och deras funktion. Dessa 
tillhandahålls av religionshistorikern Bruce Lincoln ihop med dess vidare bearbetning 
av religionshistorikern Stefan Arvidsson. För att kunna analysera den viktiga 
kopplingen mellan myt och makt använder jag mig av filosofen Michel Foucaults 
teorier om maktens disciplinering av kroppen.

5.2 Myt och ideologi
Löpande genom uppsatsen används ibland ordet ideologi till synes med samma 
innebörd som ordet myt. Detta beror främst på att enskilda författare understundom 
väljer att skriva ideologi i ett sammanhang där jag anser att det de skriver går att 
applicera även på myter och är användbart för denna uppsats. En ideologi definieras av 
Arvidsson som ”ett någorlunda koherent system av idéer och normer som uttrycker ett 

3  "Idag" för Weber är såklart för lite drygt hundra år sedan men jag finner att hans tankar fortfarande har 
stor bärkraft samtidigt som han fortfarande åtnjuter ett stort inflytande i den akademiska världen, se 
bland annat Paulsen längre ner.

4  Weber, Max, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, Argos, Lund, 1978.
5  Hornborg, Anne-Christine, Coaching och lekmannaterapi: en modern väckelse?, Dialogos, Stockholm, 

2012.

5



socialt bestämt intresse”.6 Eagleton beskriver ideologi som ”något som rationaliserar, 
legitimerar och naturaliserar beteende, som har universella anspråk och som skapar ett 
koherent system av tankar och attityder.”7. Givet dessa två definitioner finner jag att det 
utan större påverkan på textens innebörd går att använda myt och ideologi synonymt 
med varandra, särskilt om man betänker att vi inte vill se myt som en term endast 
förknippad med religion (se avsnittet av Lincoln nedan).

5.3 Lincolns definition av myt
I Discourse and the construction of society: comparative studies of myth, ritual, and 
classification visar religionshistorikern Bruce Lincoln hur myter kan användas som 
effektiva instrument inte bara för att kopiera och legitimera rådande samhällsstrukturer 
utan även hur de kan användas för att på nya sätt konstruera eller rekonstruera själva 
samhället.8 En myt, enligt Lincoln, som lånar en definition från Barthes, ”has the task of
giving an historical intention a natural justification, and making contingency appear 
eternal.”9 Barthes menade själv att det var såhär som borgarnas nya penningideologi 
uppstod.10 Lincoln visar hur författare av grekiska episka verk (vars språk varifrån ordet 
myt, mythos, är hämtat) faktiskt använder ordet myt som något som betecknar sanning 
och bär med sig auktoritet, till skillnad från den ofta vanliga användningen idag av ordet
som ett påhitt, en fabel eller en historia. Med detta vill Lincoln föra fram ståndpunkten 
att vi måste börja tänka på myter på ett mer nyanserat sätt en dess nutida traditionella 
användning och börja se myter som sanningsbärare och auktoritativa berättelser att ta i 
seriöst beaktande.11 Mytbegreppet måste alltså enligt Lincoln vidgas, från att ses som en
övernaturlig saga till att kunna ses som historisk sanning. Det essentiella att undersöka 
bör vara huruvida mytens förmedlare gör anspråk på att förmedla sanning eller inte. 
Lincoln skriver: ”In my view we would do better to classify narratives not by their 
content but by the claims that are made by their narrators and the way in which those 
claims are received by their audience(s).”12 Lincoln föreslår själv ett nytt 
klassificeringssystem, här presenterat som Figur 1 nedan.13

6  Arvidsson, 2000, s. 17.
7  Eagleton, 1991, s. 45-61.
8  Lincoln, Bruce, Discourse and the construction of society [Elektronisk resurs] comparative studies of 

myth, ritual, and classification, Oxford University Press, New York, 1992[1989], s. 3.
9  Roland Barthes, Mythologies, Jonathan Cape, London, 1972, p. 142 i Lincoln, 1992, s. 5.
10 Ibid, s. 5.
11 Lincoln, Bruce, Theorizing myth: narrative, ideology, and scholarship, University of Chicago Press, 

Chicago, Ill., 1999.
12  Lincoln, 1992, s. 24.
13 Lincoln, 1992, s. 25.
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Truth-claims är självbeskrivande. Credibility-kriteriet berör huruvida berättelsen i fråga 
uppfattas som trovärdig eller inte av sin primära publik. Authority förklarar Lincoln 
såhär:

A narrative possessed of authority is one for which successful claims are made not only to 
the status of truth, but what is more, to the status of paradigmatic truth. [---] through the 
recitation of myth one may effectively mobilize a social grouping. Thus, myth is not just a 
coding device in which important information is conveyed, on the basis of which actors can
then construct society. It is also a discursive act through which actors evoke the sentiments 
out of which society is actively constructed.14

En myt i Lincolns ögon hjälper med andra ord till att konstruera samhället och fungerar 
som den grund varpå hela samhället vilar i och med att den gör anspråk på att vara en 
paradigmatisk sanning. När det kommer till användandet av (moderna) myter för att 
främja ett samhällssystems- eller en makthavares position krävs det ständig repetition av
myten för att den ska kunna bevara det nu rådande samhällssystemet.15

En berättelse eller myt innefattar alltid en ideologisk dimension, bestämd av 
berättarens egna intressen och önskningar, detta i syfte att omdistribuera olika 
privilegier och rikedomar.16 Myter är därför att betrakta som ideologi i narrativ form.17 
Av dessa anledningar är det oerhört viktigt att som läsare och forskare alltid vara 
uppmärksam på berättarens eventuellt dolda agenda och syften. 

5.4 Arvidssons definition av myt
Religionshistorikern Stefan Arvidsson menar att en myt utifrån mottagarens perspektiv 
kan definieras som ett narrativ som de facto formar individers medvetanden och 
uppfattningar om världen, oavsett om det var avsändarens avsikt eller inte. Arvidsson 
påpekar också att detta sker oavsett om myten innehåller övernaturliga aktörer eller 
inte.18 Detta innebär till exempel, som Arvidsson själv påpekar, att mytskapande har 
influerats starkt av den kulturella industrins massproduktion. Om vi använder oss av 
Bruce Lincolns definition, som även Arvidsson själv gör, av en myt som att den kan 
definieras som en ideologi i narrativ form så kan kulturprodukter såsom film eller 
böcker ses som mytskapande, särskilt då dessa medier ju hjälper till att forma vår bild 
och uppfattning om världen i allra högsta grad. De ideologiska åsikternas avsändare är 
inte längre seriösa politiska eller religiösa ledare och de är inte heller längre 
paradigmatiska sanningar, de har blivit underhållning.19 I och med detta har 
kulturprodukter också blivit seriösa aktörer på den mytskapande arenan och författare, 
filmskapare och musiker kan numera utifrån sina egna agendor försöka forma världens 
myter utefter sina egna syften.

Utöver dessa kulturprodukter så menar Arvidsson att de traditionella religionerna, 

14 Lincoln, 1992, s. 24.
15 Lincoln, 1992, s. 25.
16 Lincoln, 1999, s. 216.
17 Lincoln, 1999, s. 147.
18 Arvidsson, Stefan., 'Recycling ancient narrations on post-modern market: some questions about myth 

today', Rethinking the space for religion : new actors in Central and Southeast Europe on religion, 
authenticity and belonging., S. 313-330, 2012, s. 314.

19 Arvidsson, 2012, s. 323.
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iallafall i västvärlden, i stort har tappat privilegiet att verka mytskapande då de från och 
med slutet av1 800-talet ersattes av en ny institution i form av skolan. Skolan, i 
egenskap av utbildare för alla medborgare, tog helt sonika över rollen som mytspridare 
från kyrkan.20 Det här är inte minst viktigt att beakta när man betänker att skolan är 
politiskt styrd, dvs. makthavarna kan börja sprida de myter som de känner för. Idag till 
exempel ligger fokus på att eleverna ska utbildas för att kunna få "ett bra jobb" vilket 
skulle innebära att skolan sprider myten om det goda arbetet och kapitalismen som det 
rätta och något eftersträvansvärt.

Arvidsson menar att äldre samhällssystem såsom till exempel feodalsamhället 
behövde myter om Gudars viljor och de privilegierades rätt för att rättfärdiga sin 
ställning. Men i ett samhälle styrt av en marknadsekonomi finns inte detta behov på 
samma sätt av den enkla anledningen att det är marknaden själv som fungerar som kitet 
som svetsar samman människorna och deras uppfattningar. Därmed så är det systemet 
självt som innehar den position idag som ideologier och myter hade i förkapitalistiska 
samhällen.21

5.5 Foucaults teorier om disciplinering och kontroll
Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof och idéhistoriker som använde 
psykologiska och sociologiska infallsvinklar i sina verk. Den för denna uppsats skull 
användbara teorin utvecklades i två verk och belyser utvecklingen av maktens relation 
till undersåtarna.22 I Övervakning och Straff , först utgiven 1975, behandlas främst hur 
maktens strukturer och olika maktinstrument internaliseras hos undersåtarna. I Självets 
teknologier (1988) behandlar Foucault hur undersåtarna tar till sig och assimilerar det 
önskade beteende som makten har slagit fast ska gälla samt hur och varför de strävar 
efter att uppvisa det önskade beteendet. 
Maktens främsta instrument för att göra undersåtarna fogliga består i att angripa själen23 
hos människorna. Detta åstadkommer makten genom att framställa ideal för 
undersåtarna som de ska sträva efter; ideal som undersåtarna internaliserar och som en 
kulturell enhet även reproducerar. Allt undersåtarna gör, hur de för sig, tänker och 
agerar gör de för att makten önskar att de gör just på det viset. Ett konkret exempel är 
könsrollerna. Genom att lära och ständigt påminna unga pojkar och flickor vilket 
beteende som förväntas av dem och är accepterat internaliserar de de roller som 
samhället och makten förväntar sig av dem. Foucault använder sig av ett flertal centrala 
begrepp för att förklara hur kontrollen går till, mer specifikt självets teknologier, 
disciplin och dressering.

I Självets teknologier broderar Foucault ut sina teorier kring den typ av disciplinering
som benämns just självets teknologier. Innebörden av detta maktinstrument är att 
undersåtarna själva eller som en grupp dresserar sina kroppar i enlighet med maktens 
regler så att de kan uppnå ett stadie av glädje och upplysthet.24 Det finns en vilja hos 
individen att dressera sig själv då man får belöningar i form av uppskattning från 

20 Arvidsson, 2012, s. 316.
21 Arvidsson, 2012, s. 326.
22 Med makten menar Foucault en överhet, en institution, som besitter någon form av makt och som vill 

utöva denna över de som inte har den. Ofta är makten tämligen osynlig och opersonlig. Undersåtar är de
människor som lyder under maktens våld.

23 Med själen avser Foucault vårt sinne eller medvetande, sätten vi tänker på och agerar efter. Begreppet 
har ingen traditionellt religiös mening.

24 Foucault, Michel, Technologies of the self, The University of Massachusetts Press, Amherst, 1988, s. 
18.
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samhället och de runt omkring en (tänk till exempel på det tidigare exemplet med 
könsrollerna där det är väldigt tydligt vilket beteende som är önskvärt och hur detta hela
tiden uppmuntras). Med hjälp av dessa teknologier blir undersåtarna lydiga, en term 
som för Foucault innebär att frånsäga sig sin autonoma identitet och istället identifiera 
sig med en strävan efter något som i maktens ögon är rätt.25 

Det enskilt viktigaste maktinstrumentet enligt Foucault är disciplinering. 
Disciplinering handlar om att kroppen ska göras fogsam och medgörlig. Målet med en 
disciplinerad kropp är att den ska producera nytta. En fogsam kropp är lätt att 
kontrollera och kan därför formas till att passa maktens syften. Nytta definieras av 
makten beroende på aktörer och omständigheter, men i det här fallet kan nytta ses som, 
vilket fastslås av Tracy, gott arbete, vilket i sig leder till inbillad framgång och lycka 
eftersom vi därmed luras tro att det är eftersträvansvärt att arbeta. Slutmålet är att 
undersåten ska utföra det som makten har deklarerat samtidigt som den luras att tro sig 
vara duktigare ju mer nytta den utför.26

6 Material
Det undersökta materialet består av fem böcker skrivna av självhjälpsförfattaren Brian 
Tracy. Böckerna valdes ut efter en genomgång av Tracys bibliografi och valdes i första 
hand ut efter sina titlar där de som föreföll ha mest med ekonomi att göra hade företräde
samt i viss mån även efter deras tillgång i Sverige. Namnen på samtliga titlar kan 
beskådas bland referenserna. Författaren i fråga, Brian Tracy, har valts ur en 
nordamerikansk kontext då USA idag får anses vara kapitalismens högborg. Ett annat 
kriterium var att författaren skulle ha verkat över en längre tid och att källmaterialet 
skulle återspegla detta, varför böcker i ett tidsspann mellan 1994-2010 har studerats. 
Anledningen till detta är för att se dels om författaren är kontinuerlig i sina texter men 
det funkar även bra när det kommer till att inte välja en dagsfluga eller vad som är 
populärt för stunden utan snarare någon med ett visst renomé. Ytterligare ett kriterium 
var ett författaren skulle ha givits ut på svenska, inte för språkets skull per se, utan detta 
för att, likt föregående kriterium, säkerställa att författaren är i alla fall någorlunda 
populär och framgångsrik.

Avseende det teoretiska ramverket så valdes Bruce Lincoln ut för att ge en ingång till
mytbegreppet. Detta dels då Lincoln varit verksam i över 30 år och publicerat flera 
böcker på ämnet men även eftersom jag kommit i kontakt med honom tidigare under 
min utbildning och gillat hans teorier. Arvidsson beskriver vikten av olika 
kulturprodukters bidrag till mytskapandet vilket gör hans bidrag högst relevant med 
tanke på att jag undersöker samtida böcker. Slutligen bland teoretikerna har vi Michel 
Foucault, som jag också kommit i kontakt med tidigare, med sina teorier om makt och 
disciplinering. Genom tidigare kännedom om Foucaults verk kände jag redan när 
uppsatsidén höll på att utkristalliseras att hans teorier skulle passa bra in som förklaring 
ifall jag skulle hitta de resultat som jag misstänkte jag skulle finna och därför valdes han
ut.

För att teckna en bra bakgrund till uppsatsen behövde jag använde mig av ytterligare 
ett flertal författare. Max Weber var först med att beskriva kopplingen mellan kapitalism
och religion och hans plats i denna uppsats är därmed given. Roland Paulsen drar 
mycket inspiration från Weber men använder sig av en modern kontext och fungerar 
därför bra som ett ytterligare komplement. Walter Benjamin beskriver i väldigt målande 

25 Foucault, 1988, s. 44-45.
26 Foucault, 2003, s. 138-139.

9



ordalag varför han anser att kapitalismen kan ses som en religion och erbjuder därmed 
en intressant ingång till uppsatsen, särkilt ihop med Michel Löwys idéer om hur religion
och kapitalism har blandats samman. Jean Baudrillard bidrar med ett intressant sätt att 
se på konsumtionsbeteendet som styrt ovanifrån av en högre makt, liknande vad 
Foucault skriver om. Slutligen så är Anne-Christine Hornborgs analys av olika coachers 
koppling till religion intressant då det till viss del påminner om vad jag undersöker (se 
frågeställning 1).

7 Metod
Den metod som används i denna uppsats är en variant av diskursanalys. I grunden 
fokuserar en diskursanalys på språkliga uttryck där en diskurs kan beskrivas som ett 
regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som
har rätt att uttala sig med auktoritet.27 Diskurser innehåller alltid försanthållanden om 
hur vi ser på världen vilket gör att det i begreppet finns ett maktperspektiv.28 Därmed är 
metoden väl lämpad att använda för en uppsats som denna som vill undersöka 
sanningsanspråk och maktuttryck. Ett övergripande syfte som kännetecknar 
diskursanalys är att undersöka hur relationerna ser ut mellan diskurser och sociala 
strukturer.29 Eftersom Lincoln ser myter som att de konstruerar samhällets strukturer30 är
diskursanalys väl lämpat även av den anledningen.

Tillvägagångssättet ser ut som följer. Materialet har noggrant lästs igenom och 
passager som rent språkligt går att koppla till begrepp och uttryck som återfinns i 
teoriavsnitten har lyfts ut för att analyseras separat. Det handlar därmed om passager där
Brian Tracy skriver om till exempel makt, mentala lagar, inre potential- eller kraft, Gud 
och så vidare. Dessa passager har sedan undersökts avseende huruvida det faktiskt 
verkar finnas kopplingar mellan dem och mina teoretiska begrepp eller om det bara har 
använts samma ord och att Tracy verkar syfta på något annat. Naturligtvis har bara den 
första kategorin sedan använts i uppsatsen. Jag har sedan, i en korskörning mellan 
Tracys texter och det teoretiska ramverket, undersökt på vilket sätt Tracy liknar religiöst
språk, fungerar mytskapande och använder maktuttryck. De kategorier som har använts 
för att kategorisera Tracys språk kan sammanfattas enklast genom att kolla på de tre 
första frågeställningarna: religiöst färgat språk, språk som verkar mytskapande och 
språk som betonar något av de perspektiv som Foucault belyser avseende hans teorier 
om makt och disciplinering som presenteras nedan. Dessa kategorier har sedan 
analyserats var för sig för att svara på respektive fråga och tillsammans bygga ihop ett 
resultat som kan svara på den sista och enskilt viktigaste frågan, nämligen om 
kapitalismen kan ses som en modern mytologi eller inte.

En annan metod som jag tillämpar är idéhistorisk kontextualisering, en metod som 
används för att försöka hitta rötterna till Tracys tänkande. Idéhistorisk metod kan 
enklast beskrivas som att man undersöker texter utifrån deras innehåll och bärande idéer
och sedan försöker spåra en kontinuitet alternativt förändring sett över en viss 
tidsrymd.31 En annan bärande tanke inom idéhistoria är att idéer förmedlas av de 

27 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 354-358.

28 Bergström & Boréus, 2012, s. 360-361.
29 Bergström & Boréus, 2012, s. 376.
30 Lincoln, 1992, s. 24.
31 Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan (red.), Människor och makter: en introduktion till 

religionsvetenskap, Högskolan i Halmstad, Halmstad, 2008, s. 25.
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individer som besitter de resurser som krävs för att man ska kunna påverka andra 
människor. Syftet är att omforma eller nyskapa det förflutna så att det kan ge legitimitet 
åt nuet och personens personliga agenda.32 Denna metod lämpar sig särskilt väl för att 
försöka visa hur Tracy hämtar inspiration och legitimitet från en kristen New Thought-
diskurs. Denna diskurs sätts senare i uppsatsen in i en bredare kontext och kontrasteras 
med Tracys språkbruk i syfte att skapa en bild av hur Tracy söker efterlikna ett etablerat,
historiskt förankrat språkbruk.

Slutligen bör det nämnas att strukturen på uppsatsen också fungerar som en del av 
min metod. Med hjälp av olika författare och ett urval av deras litteratur kring religion 
och kapitalism så har jag lyckats skapa en teoretisk ram i kapitel 8.1 som sedan används
för att närma mig och bättre förstå Tracys texter. Urvalet har gjorts främst med hänsyn 
till texternas historiskt viktiga betydelse men även viktig nutida forskning förekommer 
för att visa på ämnets relevans. Den teoretiska ramen får även positiva konsekvenser på 
uppsatsens struktur då empirin genom detta arbetssätt kontextualiseras löpande och det 
blir enkelt att göra relevanta jämförelser. En bild av materialet och hur det ska kunna 
tolkas med hjälp av de teoretiska verktygen växer således gradvis fram. Detta avslutas 
sedan med en teoridiskussion där vad som framträtt tidigare i uppsatsen kan sättas in i 
ett nytt sammanhang och syftet förhoppningsvis uppfyllas.

8 Bakgrund

8.1 Teoretisk kontextualisering: religion, kapitalism och 
självhjälpslitteratur

8.1.1 Max Webers den protestantiska etiken och kapitalismens anda
I det förkapitalistiska samhället var möjligheten att tjäna mer mindre lockande än 
möjligheten att arbeta mindre menar Weber. Människor frågade sig här inte hur mycket 
de kunde tjäna per dag om de arbetade så mycket som möjligt utan snarare hur mycket 
de måste arbeta för att tjäna det som de var vana vid och som motsvarade deras behov. 
Weber kallar det här för traditionalism, då man arbetar utefter sina traditionella behov.33 
Weber frågar sig sedan hur man, som kapitalist, kan lösa detta dilemma. Arbetaren 
måste känna ett ansvar inför sitt arbete och ha rätt attityd, arbetet ska vara ett 
självändamål i sig, ett kall. Denna känsla underlättades märkbart i och med 
reformationen och protestantismens framväxt.34

Kapitalismens anda enligt Weber innefattar att ständigt försöka tjäna mer och mer 
pengar. Målet i livet för kapitalisten blir till slut just att tjäna pengar. Detta leder till att 
pengar, som ju i huvudsak anskaffas genom arbete, i vår moderna ekonomi blir ett 
resultat av och mått på vår duglighet och skötsamhet i vårt yrke. Förpliktelsen gentemot 
ett arbete har därigenom, menar Weber, blivit det som är utmärkande för den 
kapitalistiska civilisationen.35 Här är det viktigt att påpeka att Weber själv inte ser 
kapitalismen som system som ett problem i sig, det har funnits under lång tid och i 
många samhällen genom historiens lopp. Problemet är dock uppkomsten av 
företagskapitalismen och med den den rationella organiseringen av det fria arbetet.36

32 Svensson & Arvidsson, 2008, s. 25.
33 Weber, 1978, s. 28.
34 Weber, 1978, s. 29.
35 Weber, 1978, s. 25.
36 Weber, 1978, s. 12.
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Vad Weber i första hand motsätter sig är med andra ord idén om kapitalismen som ett
system där arbetet blir oundvikligt och organiserat så till den grad att människan helt 
hamnar under kontroll av företagsintressen.

Enligt Weber tenderar världslig verksamhet inom många religioner att ha en förmåga 
att användas som lämpligt medel för befrielse från religiösa ångestkänslor.37 I utövandet 
av ett yrke så är det med andra ord högst tillåtet att tjäna pengar. En person som lyckats 
tjäna sig en hacka på sitt yrke har med andra ord ingenting att frukta från Gud.

Den religiösa värderingen av det enträgna, systematiska arbetandet i en världslig 
uppgift som kalvinismens främsta medel för att veta att man var utvald av Gud, samt 
som det ultimata beviset på att människan i fråga var fast i tron, är enligt Weber själva 
uppkomsten på den livsinställning som han betecknar kapitalismens anda.38

Kalvinisterna är enligt Weber högst medvetna om att deras samtliga handlingar, såväl
i det privata som i det offentliga, arbetar för Guds ära och att de är skapade av Gud.39

En arbetare som alltid gör det hen ska och i allt väsentligt tänker att, för att skriva om
kalvinismens grundtanke och samtidigt inte stå alls långt ifrån Tracys idéer, ”allt jag gör
ska jag göra med arbetets bästa för ögonen” är i sanning vad det kapitalistiska systemet 
vill ha. I Kalvins Europa innebar denna likriktning att allt man gjorde skulle ära Gud, i 
kapitalismens värld innebär det att allt man gör ska öka profiten.

Enligt Weber så skyddar det kapitalistiska samhället den arbetsvilliga individen från 
faror som arbetarnas klassmoral och tankar om systemets brister genom att erbjuda 
distraktioner i form av kapitalinvesterade nöjen.40 Om vi, medelst spendering, 
underhåller oss själva på vår fritid så undflyr tanken om systemets kontroll över oss helt
enkelt våra hjärnor.

Weber menar att när den puritanska asketismen

flyttades [---] in i det dagliga livet och började dominera den världsliga 
moralen, bidrog den till att bygga det mäktiga kosmos, som den moderna 
ekonomiska ordningen utgör [---] Denna ordning bestämmer nu med 
överväldigande styrka över alla de människors liv [---] som fötts i detta 
maskineri.41

Weber menar också att trots att den religiösa asketiska andan som företräddes av 
kalvinismen idag knappt längre är med oss så finns föreställningen om att vi skulle ha 
ett yrkesansvar kvar likt ett religiöst spöke. Han skriver: ”Då 'pliktuppfyllelsen' inte 
längre kan relateras till de högsta andliga och kulturella värdena [---] så avstår individen
i våra dagar för det mesta att överhuvud taget motivera den”.42

8.1.2 Roland Paulsens Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin
Roland Paulsen är doktor i sociologi vid Uppsala universitet. Han har tack vare sin 
första bok som kom ut 2010 (se titeln ovan) profilerat sig i svensk media som 
arbetskritiker och förespråkare för en förändring av arbetsmarknaden och välfärden i 
samhället.

37 Weber, 1978, s. 51.
38 Weber, 1978, s. 81.
39 Weber, 1978, s. 55.
40 Weber, 1978, s. 79.
41 Weber, 1978, s. 85.
42 Weber, 1978, s. 86.
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Enligt Paulsen finns det i samhället en ideologisk kraft som vill att vi, egentligen 
oavsett hur behovet av arbete ser ut, ska arbeta.43 Tanken på en sådan ideologi, där det 
finns en värdering av arbete för arbetets egen skull är enligt Paulsen en ur idéhistoriskt 
perspektiv relativt ung företeelse, ca 400 år. Olika historiska myndigheter har enligt 
författaren sedan i tur och ordning spätt på denna ideologi lager efter lager. Från 
religionen kommer enligt Paulsen idén om arbetet som ett kall.44 I och med 
protestantismens uppkomst ser vi enligt Paulsen en ny respekt för rikedom och makt 
framkomma. Dessa två "värdemätare" förknippas i sig med hårt arbete.45

Weber, som Paulsen hämtar mycket inspiration från, framhåller att kalvinisten själv 
skall veta att hen är utvald. Tvivel på detta ses som en djävulens frestelse och en 
otillräcklig verkan av Guds nåd. För att nå vissheten om att man var utvald 
rekommenderas intensiv världslig aktivitet. Sådan aktivitet sägs "förjaga det religiösa 
tvivlet och ge visshet om utvaldhet".46 Paulsen menar i sin tur som en vidareutveckling 
av Weber att kalvinisten genom hårt och framgångsrikt världsligt arbete kunde övertyga 
sig själv om att hen tillhörde den utvalda skaran.47

I kalvinistiskt influerade puritanska skrifter har Paulsen hittat passager som ”det är 
en plikt att utvinna så stor vinst som möjligt ur arbetet. Framgång, som mäts i profit, är 
en säker indikation på att det utvalda yrket behagar Gud”.48

I dagens arbetsideologi så har det närmast blivit en sanning att mängden kapital är 
kopplat till personens flit och arbetsprestation. Till skillnad från i Kalvins Europa, där 
ansamlad rikedom kunde ge upphov till världsliga njutningar och köttsliga lustar, så 
drivs dagens arbetsideologi av just tanken på detta.

8.1.3 Jean Baudrillards The consumer society: myth and structures
Jean Baudrillard var en postmodern och poststrukturalistist fransk sociolog, filosof och 
kulturteoretiker. Hans verk behandlar ofta medias kommunikation av olika budskap.

Baudrillard ser konsumtion som en tvingande samhällsstruktur. Denna struktur 
manifesterar sig som ett kollektivt medvetande, en moral, som genom sitt stora 
inflytande på människors tankar tvingar människor att agera utefter dess uppställda 
krav. Baudrillard ser också konsumtionsanvändandet som ett sätt för människor att 
kommunicera med varandra inom systemet och genom den konsumtionsideologi som 
där råder så lurar systemet människor till att tro, felaktigt enligt Baudrillard, att de är 
lyckliga, fria och fullbordade människor.49

Baudrillard ser ansamlandet och nyttjandet av konsumtionsvaror som ett ansamlande 
av makt och, egentligen oavsett varans beskaffenhet, så framstår överflödet som vi lever
i som en välsignelse, ”manna från himlen”, som Baudrillard själv skriver.5051

43 Paulsen, Roland, Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin, Gleerups, Malmö, 2010, s. 10.
44 Paulsen, 2010, s. 21.
45 Paulsen, 2010, s. 29-30.
46 Weber, 1978, s. 52.
47 Paulsen, 2010, s. 31.
48 Applebaum, Herbert, The concept of work: ancient, medieval and modern, State of New York 

university Press, 1992 s. 325.
49 Baudrillard, Jean, The Consumer Society: myth and structures, London, SAGE, 1998, s. 15.
50 Baudrillard, 1998, s. 32.
51 I samma anda kan även nämnas den franske filosofen André Gorz som hävdar att det är skillnad 

mellan behovet av att ha en fast, tillräckligt stor inkomst och behovet av att sträva efter mål och bli 
uppskattad av andra. Men vad kapitalismen gör är att den smälter samman dessa separata behov till ett
och på så sätt skapas en stark koppling mellan arbete och dess belöningar. "The imperative need for a 
regular income is used to persuade people of their 'imperative need to work'”. Genom att skapa denna 
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För att den rådande samhällsstrukturen och konsumtionsideologin ska bevaras, 
ekonomin fortsätta växa och människorna fortsätta konsumera måste maktens män hela 
tiden komma på sätt att motivera folket att tjäna pengar.5253 Ett sätt att göra detta på, 
menar Baudrillard, är genom teorin om pressurizing eller ekonomisk träning som den 
svenska översättningen lyder. Grundtanken är enkel: det finns hela tiden en press på 
folk att söka härma de som har det bäst.54 Med andra ord så ökar vi vår arbetsinsats, och 
därmed vår inkomst, om människorna runt omkring oss har det bättre än vad vi har det. 
Vi utsätts för ett ekonomiskt grupptryck. Om bästa kompisen till exempel skaffar ett 
fritidshus i skärgården så vill inte vi vara sämre och därför jobbar och spenderar vi med 
detta i åtanke. Vi tränas ständigt i ett ekonomiskt tänkande där vi i princip aldrig kan ha 
det bra nog, det finns alltid någon som har det bättre, och vi pressas av oss själva men 
framförallt genom samhällets strukturer till att konsumera mera.

Man skulle kunna säga att vi tvingas in i en konsumtionsprocess genom något som 
Baudrillard kallar forced acculturation.55 På frågan om varför den individuella 
konsumenten faller för denna form av grupptryck hävdar Baudrillard att det handlar 
mycket om den sociala dimensionen, med klass som den avgörande faktorn.56 
Människor vill alltid sträva uppåt och i dagens samhälle gör man detta genom att samla 
på sig rikedom då det är en betydande faktor för i vilka kretsar man rör sig och vilken 
klass man anses tillhöra. Även andra faktorer som anses påverka klass, t.ex. utbildning, 
leder ofta till en högre inkomst och pengar får väl ändå anses vara den viktigaste 
aspekten när vi i vardagligt tal beskriver människor som till exempel medelklass eller 
överklass.

8.1.4 Walter Benjamin och Michel Löwy om "Kapitalismen som religion"
Walter Benjamin var en tysk filosof och historiematerialist som var tidigt ute med att 
kritisera kapitalismen samt beskriva dess sammanblandning med religion.

Benjamin skriver: "A religion may be discerned in capitalism-that is to say, 
capitalism serves essentially to allay the same anxietes, torments, and disturbances to 
which the so-called religions offered answers".57

Benjamin skriver vidare: "Capitalism has developed as a parasite of Christianity in 
the West [---] until it reached the point where Christianity's history is essentially that of 
its parasite”.58 Vad Benjamin menar är alltså helt enkelt att kristendom och kapitalism 
inte längre går att skilja åt, religionen och samhällsstrukturen har blivit ett. Detta blir 
extra tydligt i och med följande citat: "The Christianity of the Reformation period did 

länk och sammansmältning uppstår kapitalets makt och ideologiska grepp, menar Gorz. För mer om 
detta, se till exempel Gorz, André, Reclaiming work: beyond the wage-based society, Cambridge, 
Polity Press, 1999, s. 72.

52 Baudrillard, 1998, s. 73.
53 Galbraith förklarar det hela på följande sätt: ”What is called economic development consists in no 
small part in devising strategies to overcome the tendency of men to place limits on their objectives as 
regards income and thus in their efforts”. Se vidare Galbraith, John Kenneth, The new industrial state, 
London, Deutsch, 1972, s. 279.
54 Baudrillard, 1998, s. 73-74.
55 Svenska: Tvingad anpassning.
56 Baudrillard, 1998, s. 74.
57 Benjamin, Walter, Bullock, Marcus Paul & Jennings, Michael William., Walter Benjamin: selected 

writings. Volume 1, 1913-1926, Belknap, Cambridge, Mass., 2004[1996], s. 288.
58 Benjamin, 2004, s. 289.
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not favor the growth of capitalism; instead, it transformed itself into capitalism”.5960

Fransk-brasilianske sociologen och filosofen Michel Löwy tillhör en av de som 
försökt expandera Benjamins ursprungliga tankar.

Den nya etiken, grundad i och med kapitalismens framväxt, betonar ett strikt sätt att 
bete sig på, permanent kontroll av ens beteende, och en religiös värdering av arbetet, 
hävdar Löwy.61 Löwy hävdar vidare att kapitalismen, till skillnad från traditionell 
religion vars syfte är frälsning, är det första exemplet på en religion vars syfte är att 
producera skuld hos utövaren.62

Kontentan av Löwys resonemang är att sambandet mellan religiös- och moralisk 
pliktkänsla samt det faktum att vi känner skuld vid våra misslyckanden att uppnå 
ekonomisk framgång verkar ihop och därmed återskapar varandra inom kapitalismen. 
Dessa är de faktorer som får oss kvar i dess grepp.

8.1.5 Coaching och lekmannaterapi
Ritualforskaren och religionshistorikern Anne-Christine Hornborg kom förra året ut 
med en bok där hon analyserar den växande marknaden för vad hon benämner 
lekmannaterapeuter och coacher. Hon menar att det på senare år blivit allt vanligare med
vad hon kallar för rituella entreprenörer, dvs. coacher och terapeuter som erbjuder riter 
som ska verka utvecklande för individen. I det västerländska marknadssamhället menar 
hon att dessa riter har kommodifierats likt vilka varor som helst och att de nu säljs av 
driftiga entreprenörer på denna växande marknad.63

Hornborg beskriver hur det bland dagens coacher är vanligare att prata om en inre 
potential än att nämna Gud vid namn. Hon citerar även tidigare forskning som visat att 
det inom lekmannaterapin är vanligt att det gudomliga psykologiseras så att det kan 
förknippas med människans inre. På så sätt identifieras Gud med människans inre 
potential snarare än med ett övermänskligt religiöst väsen och utövare och klienter 
kommer därmed undan den religiösa stämpeln som tappat mer och mer bäring i det 
moderna samhället och fokus förflyttas till individens förmåga.64

Vissa terapeuter skriver om att komma i kontakt med Källan (The Source) i sitt inre 
och att därigenom frigöra sin potential. Hornborg visar även hur vissa av dessa 
terapeuter beskriver det som att denna kontakt upplevs som en känsla av Nåd.6566

Hornborg betonar att det ofta är den personliga erfarenheten hos coachen eller 
terapeuten som får fungera som en kvalitetsgaranti för klienten,67 och detta bygger upp 
ett symboliskt kapital, författaren visar att de har kämpat och övervunnit sina problem 
och svårigheter och att de, genom att följa råden presenterade i sin bok, lyckats ta 

59 Benjamin, 2004, s. 290.
60 Denna tanke delades också av samtida tänkaren och författaren Ernst Bloch som fördömde kalvinismen
för att ha förstört kristendomen och ersatt den med en ny religion i form av kapitalismen, eller Mammons 
kyrka, som Bloch själv beskriver det, se Bloch, Ernst, Thomas Münzer as Theologian of the Revolution., 
Berlin 1962[1921].
61 Löwy, 2009, s. 63-64.
62 Löwy, 2009, s. 64.
63 Hornborg, 2012, s.8.
64 Hornborg, 2012, s. 71.
65 Det är Hornborg själv som skriver dessa ord med stor bokstav.
66 Hornborg, 2012, s. 73.
67 Hornborg, 2012, s. 83-86.
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kontroll över sitt eget liv. Utöver detta framställs den lyckade författaren som en 
normativ dygd och läsaren känner ett ansvar att själv sträva efter välbefinnande genom 
att tillämpa de åtgärder som rekommenderas.68

Hornborg menar att när samhället oreglerat tillåter dessa alternativa 
behandlingsmetoder blir ”Lekmannaterapin och coaching [---] en verksamhet med en 
tydlig ideologi (att erbjuda individen att få kraft för att bättre kunna acceptera sin plats i 
systemet eller att verka för att höja produktivitet och lönsamhet)”.69

Därmed står det också dessa aktörer fritt att verka för att avancera sina egna intressen
och ideologier utan någon hänsyn till vad det får för effekter för varken enskilda 
individer eller samhället.

8.2 Brian Tracy
Brian Tracy är en kanadensisk självhjälpsförfattare, entreprenör och föreläsare som är 
översatt till 36 språk, har skrivit mer än 50 böcker och har mer än 400 ljud- eller 
videoinstruktionsfilmer under bältet.70 Han är för närvarande ordförande i sitt eget 
företag Brian Tracy International som specialiserar sig på human resource development 
samt har ganska nyligen grundat Brian Tracy University, en onlineplattform för de som 
vill ta del av hans filosofi och råd. Enligt hans egna uppskattningar ger han varje år 
föreläsningar om bland annat ledarskap, personlig lycka och framgång både på ett 
personligt plan och för företag till mer än 250 000 människor och totalt har han talat 
inför mer än fem miljoner människor genom sin karriär.71 Han hävdar själv att han läser 
och konsumerar stora mängder fakta, artiklar och böcker inom ämnen som ekonomi, 
psykologi, historia, management, metafysik och religion och att det är därifrån han drar 
sin kunskap. Grundbulten i Tracys filosofi är att han anser att alla människor besitter en 
dold inre potential som man med rätt träning kan komma åt och på så sätt bli en 
signifikant effektivare människa.72 Genom denna effektivisering av sig själv menar 
Tracy att ekonomiskt oberoende är lättillgängligt för alla och det är även detta som är 
hans nisch, hur man uppnår sina ekonomiska mål och blir bland de bästa i världen på 
sitt arbete.

Tracy beskriver i majoriteten av sina böcker på antingen på baksidan eller 
insidesflärpen hur han i sin ungdom fann tanken på att han kunde forma sin egen lycka 
förvirrande och oroande. Hans religiösa uppfostran (det framgår inte vilken religion det 
gäller) hade gjort klart för honom att personlig lycka inte hade något med egna val och 
beteenden att göra. Tracy skriver: ”Om jag över huvud taget skulle bli lycklig, fick jag 
veta, så var det ren tur. Och om jag inte blev det, så var det min lott i livet”.73 Under 
flera år jobbade Tracy med enkla yrken med dåliga arbetsförhållanden och dåligt betalt 
tills han en dag insåg att han faktiskt hade kraften att ändra på sitt nuvarande liv. Hur 
han gjorde och vad han upptäckte är det sedan upp till läsaren att ta reda på genom att 
läsa hans böcker.

68 Hornborg, 2012, s. 122-123.
69 Hornborg, 2012, s. 204.
70 Tracy, 2010, s. 296.
71 Ibid, s. 296.
72 Ibid, s. 296.
73 Tracy, 1994, s. 12-13.
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8.3 New Thought-rörelsen och Tracy
New Thought-rörelsen uppstod i USA i mitten av 1800-talet. Gemensamt för dess 
anhängare är att man anser att element som positivt tänkande, lagen om attraktion (som 
säger att vi attraherar möjligheter in i vårt liv utefter vår inställning; en positiv 
inställning skapar positiva händelser och resultat), kreativ visualisering och personlig 
inre kraft är grunden för ens själva person.74

Bland de mest kända anhängarna och författarna hittar vi bland annat Napoleon Hill, 
William Walker Atkinson, som var bland de första att beskriva lagen om attraktion samt 
Bruce McLelland som, året efter Atkinson, beskrev lagen om attraktion som en av New 
Thought-rörelsens viktigaste principer samt myntade uttrycket "You are what you think,
not what you think you are.”75 

Många av de tidiga New Thought-författarna försökte distansera den nya rörelsens 
principer från kristendomen och istället basera sina förslag och läror på metafysisk, 
vetenskaplig grund. Bibelreferenser var vanligt förekommande men man försökte tolka 
dessa utifrån sina egna uppfattningar för att på så sätt skapa en ny teologi, menar 
Dresser. Det är enligt honom ett felaktigt sätt att handla då rörelsens grundare, Phineas 
Parkhurst Quimby, var mycket intresserad av Jesu läror och de praktiska ledtrådar om 
the science of life and happiness som dessa gav. New Thought-anhängaren ska hämta 
inspiration från Jesus i hur man bör vara, men man bör också lita på sig själv och sin 
egen förmåga, utveckla sina inre mentala krafter och lite på sina erfarenheter och sin 
intuition, menar Dresser.76

Woodstock karaktäriserar och sammanfattar New Thought-författares idéer som att 
man genom träning av och med tankens kraft kan få ens tankar att direkt spegla Guds 
ursprungliga intentioner för människan, vilket leder till lycka och ett gott liv. 
Författarna, menar Woodstock, framhåller det direkta förhållandet mellan speglingen av 
våra tankar och vad som sker i den materiella världen.77

Henry Wood, en av de tidiga New Thought-proponenterna, beskrev tidigt hur det 
skulle bli klarare för folk vad som menades med denna nya tro om man valde att 
definiera den som ”the firm affirmation of ideas”78. Wood menade också att det betyder 
allt att hitta Gud79 för att sedan därifrån kunna starta sitt nya liv i rätt riktning.
Wood menade också att den lag som gör att ens idéer och tankar blir till verklighet är 
repetition och därmed ett matande av det undermedvetna av det man vill uppnå.80

Dresser sammanfattar rörelsens grundtankar väldigt bra i följande uttömmande citat:

A new emphasis was put on “the law of attraction.” It was pointed out that 
just as disease in its physical expression corresponds to the inner state which
caused it, so in general man’s outward conditions express the inward life. 
The inner state was regarded as the centre of attraction, drawing its like. To 
change or improve one’s conditions, one must then change the inner centre, 

74 Gardell, Mattias., Lewis, James R. & Aagard Petersen, Jesper, Controversial new religions, Oxford 
University Press, New York, 2005, s. 226.

75 MacLelland, Bruce, Prosperity Through Thought Force, Elizabeth Towne, 1907.
76 Dresser, Horatio W., A history of the New Thought movement, Cornerstone Publishing, 2001[1919], s. 

46-47.
77 Woodstock, Louise, 'Vying Constructions of Reality: Religion, Science, and "Positive Thinking" in 

Self-Help Literature', Journal of Media and Religion 4:3., S. 155-178, 2005, s. 157.
78 Dresser, 2001, s. 48.
79 Ordet som används här och ofta av New Thought-anhängare för att beskriva Gud är "the principle". 

För bevis för detta, se bland anant Dresser, 2001, s. 13.
80 Dresser, 2001, s. 48.
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adopt a different attitude, make other and better affirmations, look out on 
life with more optimistic expectations. [---] Implied in this principle of 
attraction and essentially one with it is the belief in mental attitudes as 
fundamental. One should become aware that life is to a large extent what we
make it by our attitude toward[!] it. Learning how we have generated our 
ills and created our misery, we should profit by the lesson, turn about and 
adopt an attitude making for success. We should not only anticipate the 
good, look for success, a long and happy life; but actively adopt an attitude 
habitually making for health, freedom, prosperity. If we fail in life, our own 
attitude is at fault. When we succeed, it is because our attitude was 
affirmative. [---] [T]he word “realization” came into vogue to signify the 
method by which affirmations were to be made effective, that they might 
give an impetus to the subconscious mind, might generate an attitude 
making for success. To realize is not merely to repeat a formula but to make 
it your own, enter into it vividly, dynamically, productively. To realize the 
value of an affirmation is to grasp the implied truth or law.81

The International New Thought Alliance (INTA) har en trosbekännelse (som enligt 
organisationen själva dock inte är en trosbekännelse per se då man betonar individens 
frihet) kallad The Declaration of Principles vari det står att alla människor, genom att 
använda sin hjärna konstruktivt, kan uppnå frihet, makt, god hälsa och rikedom, detta 
genom att man med hjälp av hjärnans kraft och “inseparable oneness of God and Man”82

formar de omständigheter som man ges i livet.83 I samma dokument står också “We 
affirm the Good. This is supreme, universal and everlasting. Man is made in the image 
of the Good, and evil and pain are but the tests and correctives that appear when his 
thought does not reflect the full glory of this image (min kurs.)”.84 I The Declaration of 
Principles står det även att hen som tjänar Gud inte kommer att sakna något materiellt 
tack vare the law of compensation; goda gärningar kommer att kompenseras med goda 
resultat. Hen som ger sig själv till Gud och vågar lita på gudomlig kompensation 
alternativt Guds återkomst85 har slutligen enligt detta dokument lärt sig the law of 
success, vägen till framgång.86

Woodstock definierar med hjälp av Sydney Ahlstrom New Thought-rörelsen som en 
rörelse där ens tro och samklang med kosmos är avgörande för personens spirituella 
kraft och därmed också för saker som fysisk hälsa och till och med en persons 
ekonomiska välstånd.87 Speciellt efter andra världskriget, menar Woodstock, antog New 
Thought en mer materialistisk approach och man rörde sig bort från fokus på det 
metafysiska och istället mot mer världsliga frågor. Därmed, hävdar Woodstock, 
förminskades rörelsens traditionella fokus på lycka och hälsa och det blev i litteraturen 
allt viktigare att behandla mer världsliga frågor som rikedom och social status.88 

81 Dresser, 2001, s. 47.
82 Lewis, James R.; J. Gordon Melton, Perspectives on the New Age, SUNY Press, 1992, s. 16.
83 Lewis, James R.; J. Gordon Melton, 1992, s. 16-18.
84 Dresser, 2001, s. 62.
85 Originaltexten lyder "he who trusts in the divine return" vilket tyder på den första betydelsen då divine

har skrivits med liten bokstav till skillnad från när t.ex. Good, Spirit och Him mitt i en mening har 
skrivits med stor bokstav.

86 Dresser, 2001, s. 62.
87 Woodstock, 2005, s. 161.
88 Woodstock, 2005, s. 162.
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Woodstock hävdar också att ordet Gud i självhjälpsböcker närmast endast fungerar som 
ett slags spegel i vilket läsaren får sina önskningar reflekterade tillbaka till sig själv men
nu med Guds välsignelse, och att detta fungerar som “a God designed for the 
commercial times”.89 Vad författaren menar är att dessa böcker oftast är så allmänt 
hållna att oavsett vad läsaren önskar få ut av boken så kommer hen att få det, detta då 
Gud alltid är god och vill vårt bästa. Samtidigt så beskrivs det ofta (se ovan) hur vi ska 
lära oss att få våra tankar att spegla Guds intentioner. Om vi till exempel vill uppnå 
rikedom så kan vi tolka det som Guds intention och plan att vi ska få uppnå rikedom, får
det är ju så våra tankar, som är i synk med Gud, går.

9 Resultat och analys

9.1 Brian Tracy och det religiösa språket
Tracy hävdar med emfas att alla religioner och filosofier i världen kan sammanfattas 
med orden du blir som du tänker.90 Tracy är övertygad om och hävdar bestämt att den 
yttre världen blir en reflektion av vår egen inre värld där du och din värld formas efter 
dina tankar och om man kontinuerligt visualiserar ett mål så kommer det att söka sig in i
ens verklighet.91

Tracy utvecklar sedan tanken om hur vår inre värld måste vara i harmoni och att vi 
måste lyssna på vad som finns inom oss för att nå framgång:

Self-trust is the foundation of greatness. Self-trust comes from listening to your intuition, to
your 'still, small voice' within. Men and women begin to become great when they begin to 
listen to their inner voices and absolutely trust that they are being guided by a higher power
each step of the way.92

Här presenteras således en bild av att vi har en inre röst inom oss, kallad intuition, som 
vi bör lära oss att lyssna på och att detta bygger upp självtillit.

Enligt Tracy är de lyckligaste människorna de som lever i harmoni med sina 
övertygelser, sina värderingar och sin tro medan olyckliga människor lever i en konflikt 
mellan hur de agerar och vad de tror på. Man måste i allt man gör, arbete såväl som 
fritid, tänka positivt och ha en positiv självbild om man vill att ens inre ska återspegla 
sig i sitt yttre liv; (tankar på) framgång föder framgång.93

Vikten av ett harmoniskt inre och yttre liv förstärks när Tracy citerar ur 
Matteusevangeliet 16:26: ”For what [has] a man profited if he shall gain the whole 
world, and lose his own soul?”.94 Tracy hänvisar även till den mentala lagen lagen om 
tro som konstaterar att vad man än tror på med övertygelse kommer att bli ens 
verklighet, dvs. man är inte vad man tror att man är, utan det man tror, är man.95 Detta är

89 Woodstock, 2005, s. 165.
90 Origianltexten lyder "You become what you think about most of the time".
91 Tracy, Brian, GOALS! How to get everything you want-faster than you ever thought possible, Berret-

Koehler Publishers, Williston, 2010, s. 9.
92 Tracy, 2010, s. 32.
93 Tracy, ibid.
94 Tracy, ibid.
95 Originaltexten lyder "you are not what you think you are, but what you think, you are”.
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i sig en parafrasering på Ordspråksboken 23:7 i King James' Bible, och Tracy fortsätter 
att friskt citera Bibeln, bland annat när Jesus i Matteus 9:29 säger ”Ni tror, och det ska 
ske”.96 Med allt detta visar Tracy att om vi har tro på oss själva och vår egen förmåga så 
kommer våra innersta önskningar att slå in. Han menar också att när man väl satt upp ett
mål jobbar både du och målet automatiskt för att nå det tack vare inblandning från 
universums mystiska krafter. Enbart tro och att jobba mot målet räcker inte, vi behöver 
även en dos övernaturlig, eller gudomlig, inspiration.97 Denna inspiration ska enligt 
Tracy komma till de som lärt sig rätt tekniker och när detta sker så kommer "Belief 
become the actual fact”98, dvs. det vi tror på och önskar oss kommer att slå in.

När Tracy skriver "Would you like to double your income? Of course you would! 
Here is the question: Do you believe that it is possible? How would you like to triple 
your income? Do you believe that is possible as well?"99 så framkommer det tydligt att 
han menar att vi måste tro på vår förmåga att lyckas, detta samtidigt som vi har något 
övernaturligt eller kosmiskt på vår sida (se ovan). "Do you believe that it is possible?" 
får därför en religiös anstrykning.

Tracy skriver mycket om just våra uppfattningar och hur vi måste göra upp med våra 
självbegränsande uppfattningar och verkligen tro att vi kan uppnå det vi önskar om vi 
bara är beredda att jobba för det;100 vi ska ersätta självbegränsande uppfattningar med 
livsstärkande uppfattningar.101

Enligt Tracy blir en person med rätt tro en framgångsrik person som det börjar gå bra
för. Man får en ny självbild, en framgångsrik sådan, och tack vare detta blir man en 
lyckad person, allt tack vare att man har hittat sin tro och sin väg till den kosmiska 
kraften, till Gud. Som det står i Matteusevangeliet: ”Vad du tror skall också givas 
dig”.102

Nyckeln till att med hjälp av inre tro bli den framgångsrika person som Tracy menar 
att vi alla kan bli är att ha en förståelse för vad han kallar för mentala lagar. Enligt Tracy
är det till exempel en mental lag att allt som inpräntas också kommer att ta sig externa 
uttryck, dvs. saker som vi präntar in i vårt undermedvetna kommer att manifestera sig i 
vår yttre verklighet.103 Tracy presenterar sedan förslag på övningar som går ut på att vi 
ska lära oss att internalisera framgång, uppnådda mål och liknande redan innan de hänt. 
Vi ska helt enkelt träna oss i att skapa positiva mentala bilder av oss själva som redan 
framgångsrika. Gör vi detta kommer dessa tankar närmast automatiskt att manifestera 
sig i det yttre då en positiv bild föder ett positivt resultat. Tracy har som vi tidigare sett 
även en tanke om att på samma sätt som du jobbar mot ett mål så kommer målet även 
att komma närmare dig. Hur detta kan ske är tack vare den kraft du har väckt inom dig 
som gör att universums krafter, enklast definierade som gudomlig hjälp eller inspiration,
jobbar i din favör. I grund och botten handlar det alltså om att en positiv, till stora delar 
undermedveten, attityd kommer att se till att vi presterar bättre och når de mål vi sätter 
upp för oss själva men Tracy väljer att också blanda in Gud som en aktiv aktör.104

96 Tracy, 2010, s. 40.
97 Tracy, 2010, s. 231.
98 Tracy, 2010, s. 40.
99 Tracy, 2010, s. 41.
100 Tracy, 2010, s. 45.
101 Tracy, 2010, s. 50.
102 Tracy, Brian, Vägen till mästerskapet: en handbok i personlig utveckling som kan befria dina inre 

krafter och förverkliga dina drömmar, IPU-Förlaget, Lund, 1994, s. 110.
103 Tracy, 2010, s. 226.
104 Tracy, 2010, s. 228-230.
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Enligt Tracy fungerar mentala lagar hela tiden, till 100 % .105 Han presenterar bland 
annat lagen om förväntningar som lyder att vad du än förväntar dig blir din egen 
självuppfyllande profetia. Enligt Tracy så utövar en persons förväntningar en stark, 
osynlig påverkan på omgivningen som gör att människor agerar och situationer blir just 
så som man förväntar sig att de ska bli.106 Några konkreta bevis för det här presenterar 
Tracy dock inte. Återigen kan vi dock spåra tanken om positivt tänkande och dess 
påverkan på omgivningen som grunden i Tracys filosofi. Tracy beskriver det själv som 
att vi blir våra egna spågummor då det sätt som vi talar och tror om saker och ting är det
som kommer att ske.

Tracy menar att en av de viktigaste lagarna är lagen om utbyte, dvs. att din yttre värld
är en spegling av din inre. Som man är, så handlar man. Han citerar även ett bibelord 
som illustrerar detta: ”På frukten skall man känna dem”.107 Tanken med lagen om utbyte
är att din yttre värld avspeglar din inre världs tankar och känslor. Har man funnit Gud, 
eller sin inre gudomliga kraft, så ökar chanserna markant att man lever ett till det yttre 
framgångsrikt och välmående liv.

Enligt Tracy kan vårt undermedvetna inte se nån skillnad mellan en verklig 
erfarenhet och en lagrad erfarenhet som vi återupplever i tanken. Därför kan man genom
att på ett levande sätt ständigt påminna sig själv om positiva erfarenheter och situationer
bombardera sitt undermedvetna med denna information och därmed få hjärnan att lagra 
det som verkliga händelser. På detta sätt kan man programmera in positiva upplevelser 
hos sig själv och i likhet med vad han har skrivit innan så menar Tracy att detta leder till
att de händelserna kommer att upprepa sig i verkligheten. Positiva förväntningar föder 
positiva handlingar. Vår inre värld återspeglar sig i vår yttre och vi bör därför 
bokstavligen dränka vårt sinne med positiva bilder av hur vi vill att vårt idealiska liv ska
se ut.108 Tracy hävdar att varje tanke eller idé som vi accepterar som sann i vårt 
medvetna sinne även accepteras av det undermedvetna. Därför kommer det 
undermedvetna omedelbart att börja arbeta för att förverkliga tanken. Detta kallas för 
lagen om den undermedvetna aktiviteten.109 Tracy hävdar återigen att med ett klart 
definierat mål att arbeta mot så fungerar de mentala lagarna per automatik och i harmoni
med ens syften, detta eftersom man tack vare sin beslutsamhet och sina klara mål 
förenar sig själv med universums krafter.110

För att försöka klargöra sambandet mellan att vad som sker i vår inre värld även 
återspeglar sig i den yttre världen hänvisar Tracy till lagen om koncentration. Enligt 
denna mentala lag så växer allt som vi tänker eller funderar på, dvs. dessa saker blir mer
och mer en del av vår verklighet. Grundbulten är att man enligt denna lag inte kan tänka
en tanke och få ett annat resultat. Framgångsrika människor ska enligt Tracy ha lyckats 
nå en sådan nivå av disciplinering att de bara tänker och talar om sådant de vill uppnå 
och ha, aldrig på sådant de inte vill ha.111 Tracy menar också att om man inom sig själv 
kan skapa känslan som man får när man har nått ett mål eller löst ett problem så 
kommer den känslan att, i den fysiska verkligheten, skapa det resultat som den är 
förknippad med.112

105 Tracy, 2010, s. 30.
106 Tracy, 2010, s. 37.
107 Tracy, 2010, s. 43.
108 Tracy, 2010, s. 87.
109 Tracy, 2010, s. 103.
110 Tracy, 2010, s. 128.
111 Tracy, 2010, s. 104.
112 Tracy, 2010, s. 109.
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9.1.1 Analys
I föregående resultatkapitel visade jag hur Tracy har tydliga kopplingar till ett kristet 
språk utan att för den sakens skull i raka ordalag bekänna kristendomen eller Gud som 
att ha en betydande inverkan på våra liv och möjligheter. I följande analys kommer mer 
osynliga kopplingar till New Thought-rörelsen, en kristen avknoppning med stort fokus 
på var persons inre potential, att avslöjas och därmed en diskussion om Tracys dolda 
religiösa agenda att påbörjas.

I och med att påståendet du blir vad du tänker skulle vara signifikant och gemensamt 
för alla världens religioner, samtidigt som han klargör att det är så även han ser på 
världen, gör Tracy det klart för läsaren att hans filosofi har lika stor tyngd och auktoritet
som en etablerad religion. Det är såklart anmärkningsvärt i sig men emellertid bör vi 
fästa betydligt större vikt vid att Tracy anser att vi måste ha en absolut tro på (eller tillit 
till) att vi i livet blir guidade av en högre makt, en makt som hjälper oss att lyckas om vi
väljer att sätta vår tilltro till den. Vad denna högre makt är, en traditionell Gudagestalt, 
ett kosmiskt väsen eller en himmelsk kraft förklaras inte närmare av författaren i nuläget
(men det avslöjas senare). Det är inte orimligt att Tracy låter frågan ligga öppen för att 
kunna tilltala både människor som är religiösa i traditionell mening och människor som 
föredrar en mer privatreligiös världsuppfattning. Vad vi däremot kan skönja är att denna 
högre makt verkar komma inifrån. Det är först med vår självtillit och vårt bruk av vår 
inre röst, vår intuition, som vi kan komma till insikt och inse att vi har tillgång till 
gudomlig hjälp, om vi väljer att ta emot den. Det förefaller som om vi har en 
Gudsflamma inom oss som väntar på att tändas vid rätt tillfälle, det vill säga när vi 
hartagit till oss Tracys filosofi. Med gudomlig inspiration och målmedvetenhet finns det
sedan inget som kan stoppa oss från den framgång vi så rätteligen förtjänar.

Som redovisats tidigare (se Bakgrundskapitlet) är det kännetecknande för New 
Thought-anhängare att lita på sig själv och sin egen förmåga, enligt Dresser.113 Dessa 
tankar visar på ett tydligt samband mellan just New Thought och Tracys filosofi. 
Hornborg beskriv ovan hur vissa coacher skriver om att komma i kontakt med själva 
källan (The Source) i sitt inre och att man på så sätt kan frigöra sin potential. 114115

Tracy försöker med bland annat Bibelord övertyga oss om att vi har rätt tekniker 
inom oss och att om vi tror så kommer våra innersta önskningar att slå in. Detta är även 
centrala tankar inom New Thought. Woodstock karaktäriserar New Thought-författares 
idéer som att man genom träning av och med tankens kraft kan förstå Guds ursprungliga
intentioner för människan. Detta ska sedan i sig leda till lycka New Thought-författare, 
menar Woodstock, framhåller ofta det direkta förhållandet mellan speglingen av våra 
tankar och vad som sker i den materiella världen.116 Även detta påminner starkt om 
Tracys tankar.

Som vi såg hävdar Tracy att när man väl satt upp ett mål jobbar både du och målet 
automatiskt för att nå det tack vare inblandning från universums mystiska krafter. För 
att enbart tro och jobba mot målet räcker inte, vi behöver även en dos övernaturlig, eller 

113 Dresser, Horatio W., A history of the New Thought movement, Cornerstone Publishing, 2001[1919], s. 
46-47.

114 Det är Hornborg själv som skriver dessa ord med stor bokstav
115 Hornborg, 2012, s. 73.
116 Woodstock, Louise, 'Vying Constructions of Reality: Religion, Science, and "Positive Thinking" in 

Self-Help Literature', Journal of Media and Religion 4:3., S. 155-178, 2005, s. 157.
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gudomlig, inspiration.117 New Thought kan karaktäriseras som en rörelse där ens tro och
samklang med kosmos är avgörande för ens spirituella kraft och därmed också för saker 
som fysisk hälsa och till och med en persons ekonomiska välstånd.118 Denna 
materialistiska approach är Tracy idag högst intresserad av. Vad vi tror på och håller för 
sant blir avgörande för vår lycka och Tracy talar om med all önskvärd tydlighet vad vi 
bör koncentrera oss på, nämligen hårt arbete och sedermera ekonomiskt oberoende.119 
Att dra paralleller mellan Bibeln och sin egen filosofi är ett sätt för författaren att ge sig 
själv och det som författaren vill ha sagt auktoritet på området samtidigt som det för 
läsaren framstår som rimligt när källan är en sådan välbekant och auktoritativ bok. Detta
ihop med kopplingarna till New Thought bidrar också till att skapa en bild av 
kapitalismen och vår framgång inom detta system som närmast religiöst betingad. 
Genom att hänvisa till rådande auktoriteter och söka likna dem i språk och 
framställningar blir författaren själv en auktoritet på området och personens agenda 
börjar sakta men säkert att framträda.

Den inre förmågan som man ska sätta sin tilltro till kan liknas vid Guds Ande som 
finns där för att hjälpa och vägleda en genom livet. Denna närvaro gör att varje person 
är kapabel till förträfflighet och att finna ett område i livet där man besitter 
spetskompetens som kan göra en framgångsrik, detta eftersom "God don't make no 
junk”120 som Tracy själv uttrycker det. Vi är alla unika, alla är bra på något och denna 
förutsättning, detta faktum, gör att vi alla kan bli framgångsrika och lyckliga enligt 
Tracys filosofi.

Woodstock hävdar dock att ordet Gud i självhjälpsböcker närmast endast fungerar 
som ett slags spegel i vilket läsaren får sina önskningar reflekterade tillbaka till sig själv
men nu med Guds välsignelse.121 Woodstocks tes är att dessa böcker oftast är så allmänt 
hållna att oavsett vad läsaren önskar få ut av boken så kommer hen att få det, detta då 
Gud alltid är god och vill vårt bästa. Samtidigt så beskrivs det ofta i dessa böcker hur vi 
ska lära oss att få våra tankar att spegla Guds intentioner, vilket både Tracy och New 
Thought-rörelsen tagit fasta på. Om vi till exempel vill uppnå rikedom så kan vi tolka 
det som Guds intention och plan att vi ska få uppnå rikedom, får det är ju så våra tankar,
som är i synk med Gud, går. Detta cirkelresonemang utgör egentligen grunden i Tracys 
budskap.

Gud har sett till att vi alla är bra på något och det är upp till oss själva att ta reda på 
vad. Att vända oss inåt för hjälp är den rätta vägen. Detta påminner starkt om 
protestantismens grundläggande form, hur vi ska söka svaren inom oss själva och inte 
behöver hjälp från några präster eller andra påstådda auktoriteter. Likt Luthers tes om 
Sola Fide122 så uppnår vi vårt mål, i det här fallet i form av ekonomisk framgång, när vi 
ägnar oss åt vår tro, endast med hjälp av den gör Tracy gällande kan vi lyckas.

Hornborg beskriver hur det på senare tid har blivit allt vanligare att prata om en inre 
potential än att nämna Gud vid namn. Hon visar att det är vanligt att det gudomliga 
psykologiseras så att det kan förknippas med människans inre istället. På så sätt 
identifieras Gud med människans inre potential snarare än med ett övermänskligt 
religiöst väsen och utövare kommer därmed undan den religiösa stämpeln som tappat 
mer och mer bäring i det moderna samhället och fokus förflyttas så till individens 

117 Tracy, 2010, s. 231.
118 Woodstock, 2005, s. 161.
119 Tracy, 2010, s. 40-42.
120 Tracy, 2010, s. 44.
121 Woodstock, 2005, s. 165.
122 Latin för ”Endast genom tron”. Man kan sammanfatta Sola Fide med formeln ”Faith yields 

justification and good works".
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förmåga.123 Detta är precis vad Tracy gör och New Thought-rörelsen gör och gjorde 
innan honom, psykologiserar Gud för att vinna legitimitet i det moderna samhället.

Våra självbegränsande trosföreställningar, tankar om att vi inte duger eller kan 
åstadkomma något i livet, uppkommer då vi inte har funnit Gud (hos Tracy ofta 
identifierad som vår inre potential) inom oss. Vi begränsar oss själva för att vi inte har 
hittat vår gudomliga inspiration och därför är det så viktigt att ta tag i den inre resa som 
Tracy tidigare beskrivit. Detta påminner också starkt om New Thought-rörelsens 
grundtankar. där“inseparable oneness of God and Man”124 (jämför med Tracys liknelse 
mellan självbegränsning och att inte ha funnit Gud) formar de omständigheter som man 
ges i livet.125

Det är tydligt hur New Thought-rörelsen och Tracy nyttjar samma medel för att 
uppnå samma mål, anhängare som stödjer en ekonomiskt och svarar mot den bild av 
samhället man vill ha. Båda parterna blandar flitigt in Gud126 som innehavande en 
central roll i ens framgång. I The Declaration of Principles står det även som vi såg 
innan “We affirm the Good. This is supreme, universal and everlasting. Man is made in 
the image of the Good, and evil and pain are but the tests and correctives that appear 
when his thought does not reflect the full glory of this image (min kurs.)”127 vilket kan 
jämföras med Tracys väldigt likartade bild; Alla har Gud inom sig, likt en inre kraft redo
att väckas och utnyttjas (se ovan). I The Declaration of Principles står det även att hen 
som tjänar Gud inte kommer att sakna något materiellt. Hen som ger sig själv till Gud 
och vågar lita på gudomlig kompensation alternativt Guds återkomst128 har enligt detta 
dokument lärt sig vägen till framgång. Likt språket Tracy använder behöver vi enligt 
New Thought-anhängarna alltså hitta den inre potentialen, vår inre Gud, och när vi gör 
detta når vi vår fulla potential, både i livet och i tal om världslig framgång.

Det största problemet med påståenden som att vårt undermedvetna inte gör någon 
skillnad på gamla och nya upplevelser eller upplevda och inbillade sådana är att Tracy 
aldrig lägger fram några bevis belagda med källor eller referenser. Vi förväntas bara kort
och gott acceptera att det är sant för att han säger det. Förklaringen som Tracy erbjuder, 
ibland subtilt och ibland mer overt, till att lagarna faktiskt fungerar och att vi uppnår allt
vi vill som vi tar oss för förklaras med att vi har Guds hjälp och universums krafter på 
vår sida. Vidare så så får Tracy i egenskap av framgångsrik författare, företagare och 
utbildare en viss auktoritet. Hornborg betonar att det oftast är just den personliga 
erfarenheten hos personen som gör anspråk på att besitta kunskap som får fungera som 
en kvalitetsgaranti.129 Att använda sig själv som exempel (se Tracys berättelse i 
Bakgrundskapitlet) bygger upp ett symboliskt kapital, författaren visar att de har kämpat
och övervunnit sina problem och svårigheter och att de, genom att följa råden 
presenterade i sin bok, lyckats ta kontroll över sitt eget liv. Utöver detta framställs den 
lyckade författaren som en normativ dygd och läsaren känner ett ansvar att själv sträva 
efter välbefinnande genom att tillämpa de åtgärder som rekommenderas.130 Hornborg 

123 Hornborg, 2012, s. 71.
124 Lewis, James R.; J. Gordon Melton, Perspectives on the New Age, SUNY Press, 1992, s. 16.
125 Lewis, James R.; J. Gordon Melton, 1992, s. 16-18.
126 Ord som ofta används av New Thought-anhängare för att beskriva Gud är "the principle", ”the Good”.

För bevis för detta, se bland annant Dresser, 2001, s. 13.
127 Dresser, 2001, s. 62.
128 Originaltexten lyder "he who trusts in the divine return" vilket tyder på den första betydelsen då divine

har skrivits med liten bokstav till skillnad från när t.ex. Good, Spirit och Him mitt i en mening har 
skrivits med stor bokstav.

129 Hornborg, 2012, s. 83-86.
130 Hornborg, 2012, s. 122-123.
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varnar för att när samhället helt oreglerat tillåter denna typ av litteratur så blir 
”Lekmannaterapin och coaching [---] en verksamhet med en tydlig ideologi (att erbjuda 
individen att få kraft för att bättre kunna acceptera sin plats i systemet eller att verka för 
att höja produktivitet och lönsamhet)”.131 Som en sidonotering kan konstateras att 
Hornborgs avslutande tanke inte alls är olik vad Max Weber menar är det kapitalistiska 
systemets syfte. I och med den oreglerade marknaden och bristande krav på 
vetenskaplighet bland utbudet står det också dessa aktörer fritt att verka för att avancera 
sina egna intressen och ideologier utan någon hänsyn till vad det får för effekter för 
varken enskilda individer eller samhället.

Gud används av Tracy, som vi tidigare såg, som en förklaring, ett extra lager, till 
varför positivt tänkande och mentala lagar alltid fungerar. Förmodligen då detta hjälper 
läsaren att identifiera en gripbar aktör eller anledning till varför Tracys tekniker skulle 
fungera bättre än någon annans. Några konkreta bevis för att mentala lagar eller 
personliga förväntningar fungerar så som Tracy lovar presenterar författaren nämligen 
inte. Det är dock viktigt att poängtera att de mentala lagarna för Tracy har samma status 
som naturlagar, de går inte att bryta mot och är eviga.132 Som synes kan vi återigen spåra
tanken om positivt tänkande och dess påverkan på omgivningen som grunden i Tracys 
filosofi. Tracy beskriver det själv som att vi blir våra egna spågummor då det sätt som vi
talar och tror om saker och ting är det som kommer att ske.

Henry Wood, en av de tidiga New Thought-proponenterna, beskrev den nya tron som
”the firm affirmation of ideas”.133 Förverkligandet av ens inre tankar och önskningar och
kopplingen till Gud är alltså lika tydlig hos New Thought-rörelsen som hos Tracy. Wood
menade också, likt Tracy (se ovan), att den lag som gör att ens idéer och tankar blir till 
verklighet är repetition och ett matande av det undermedvetna med det som man vill 
uppnå.134

Gemensamt för allt vad Tracy benämner mentala lagar är att de handlar om att 
disciplinera sin kropp och hjärna att tänka och agera på ett speciellt sätt och vad detta 
resulterar i i slutändan är bara en variant av Foucaults teorier om disciplin och kontroll 
(mer om det i avsnitt 10.1 nedan).

Avslutningsvis kan sägas att om nu den kristna religionen och kapitalismen har 
flätats samman och i det närmaste blivit ett såsom Benjamin hävdar135 så finns det helt 
klart kopplingar mellan att det går bra för en i det privata livet och att man är gudfruktig
i det andliga livet. Kombinationen av en osviklig tro, hårt arbete och att detta är nyckeln
till vår lycka och väg till vår inre Gudspotential påminner även om kalvinism och i 
mindre utsträckning protestantism.

9.1.2 Kapitelsammanfattning
I detta kapitel har Tracys religiösa språk analyserats och jämförts med främst retoriken 
och teologin från den kristna New Thought-rörelsen. Undersökningen visar att Tracy 
ofta i samband med att presentera vägen till framgång refererar öppet till Bibeln men 
även också mer subtilt till New Thought och dess tankar. Att Tracy är influerad av New 
Thought framgår klart genom de likheter som presenterats mellan de två aktörerna, inte 
minst i retoriken kring vår inre potential, mentala lagar och vad dessa egentligen 

131 Hornborg, 2012, s. 204.
132 Tracy, 2010, s. 30.
133 Dresser, 2001, s. 48.
134 Dresser, ibid.
135 Benjamin, 2004, s. 289.
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refererar till. Utöver traditionell kristendom, som representeras främst av Bibeln, 
använder sig alltså Tracy även av en mer otraditionell variant i form av New Thought, 
representerat av den inre potentialen och de mentala lagarna. Det står därmed klart att 
Tracy använder sig av ett religiöst språk i sina böcker. Att dra paralleller mellan 
religiösa urkunder som Bibeln och sina egna idéer är ett sätt för författaren att ge sig 
själv och det som han vill ha sagt auktoritet på området samtidigt som det för läsaren 
framstår som rimligt när källan så välbekant. Detta ihop med kopplingarna till New 
Thought bidrar också till att skapa en bild av kapitalismen och vår framgång inom detta 
system som närmast religiöst betingad. Genom att hänvisa till rådande auktoriteter och 
söka likna dem i språk och framställningar blir författaren själv en auktoritet på 
området, vilket är den slutgiltiga anledningen varför det är en fördel för Tracy att skriva 
på det sätt som han gör

9.2 Teoretisk kontextualisering av empirin
Detta kapitel ämnar utifrån den teoretiska kontextualiseringen samt den empiri som 
hittills presenterats ge en ingång och bakgrund till kommande kapitel som i sig avser 
svara på frågan huruvida kapitalismen kan ses som en modern mytologi eller inte. 

9.2.1 Med utgångspunkt i WeberDen traditionalism som Weber beskriver försöker
Tracy bryta upp med frågor som om vi på ett enkelt sätt till exempel vill dubbla 
vår inkomst.136 Det är också tydligt hur Tracy vill få oss att känna ett ansvar inför 
vårt arbete och formar våra attityder gentemot arbetet till att passa dagens 
kapitalistiska samhälle (se nedan, särskilt kapitel 9.4).

Kapitalismens anda såsom definierad av Weber innefattar som vi har sett att ständigt 
försöka tjäna mer och mer pengar. Pengar, och arbetet genom vilket det anskaffas blir 
därmed ett mått på oss själva som personer och arbetet får en central roll i våra liv. 
Plikten gentemot arbetet är enligt Weber det som definierar hela den kapitalistiska 
civilisationen137  Som påvisats ovan är förpliktelsen mot det väl utförda arbetet ett stort 
tema även hos Tracy.

Enligt Weber har världslig verksamhet inom många religioner en förmåga att 
användas som medel för befrielse från religiösa ångestkänslor.138 I utövandet av ett yrke 
så är det med andra ord högst tillåtet att tjäna pengar. Ångesten över att vara misslyckad
finansiellt och i det världslig livet är även vad Tracy vill hjälpa oss undkomma. Hans 
kopplingar till Gud och vår inre kraft kan genom den världsliga verksamheten ses som 
kopplad till befrielse från religiös ångest; vi slipper ångest genom att hitta vår inre kraft 
och den hjälper oss att utföra ett gott arbete.

Den religiösa värderingen av arbetet som det ultimata beviset på att människan i 
fråga var fast i tron, är enligt Weber själva uppkomsten på den livsinställning som han 
betecknar kapitalismens anda.139 Om vi jämför Webers uttalande om att kalvinisterna är 
högst medvetna om att deras samtliga handlingar, såväl i det privata som i det offentliga,
arbetar för Guds ära och att de är skapade av Gud140 med Tracys betoning på en inre 
kraft så ser vi att det är detta även Tracy vill uppnå: att vi i allt vi gör handlar enligt 
Guds vilja. Arbete och ekonomisk framgång blir därför också i Tracys värld uttryck för 
136 Tracy, 2010, s. 41.
137 Weber, 1978, s. 25.
138 Weber, 1978, s. 51.
139 Weber, 1978, s. 81.
140 Weber, 1978, s. 55.
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Guds vilja.
En arbetare som alltid gör det hen ska är det kapitalistiska systemets slutgiltiga mål . 

I Kalvins Europa innebar denna likriktning att allt man gjorde skulle ära Gud, i 
kapitalismens värld innebär det att allt man gör ska öka profiten. Denna koppling 
mellan en etablerad religion och kapitalismen samt att både religionen i fråga och Tracy 
gör anspråk på att förmedla sanningen på ett trovärdigt sätt stärker argumentet att 
kapitalismen kan ses som en modern mytologi (se bland annat Lincolns mytteori).

Enligt Weber så skyddar det kapitalistiska samhället individer från tankar om 
systemets brister genom att erbjuda distraktioner i form av kapitalinvesterade nöjen.141 . 
För att parafrasera Oscar Wilde så är detta system en av de värsta herrar man kan ha då 
det ständigt gör oss blinda för dess makt över våra liv, nästan till och med för själva 
vetskapen om att det finns. Därmed så antar den kapitalistiska samhällsordningen en 
form av deism, en osynlig mästare som verkar i det fördolda och ogärna visar sig eller 
bekräftar sin makt inför människorna. Detta är precis den form av makt som Foucault 
(se ovan) menar att samhället utövar över oss. Det kapitalistiska samhället fungerar som
en osynlig herre som, genom spridningen av sin egen mytologi, håller sina medborgare 
fast i ett av bestämt sätt att tänka och agera.

Ovan står följande citat av Weber att finna :

när den puritanska asketismen flyttades [---] in i det dagliga livet och 
började dominera den världsliga moralen, bidrog den till att bygga det 
mäktiga kosmos, som den moderna ekonomiska ordningen utgör [---] Denna
ordning bestämmer nu med överväldigande styrka över alla de människors 
liv [---] som fötts i detta maskineri.142

”Den moderna ekonomiska ordningen”, det vill säga kapitalismen, styr alltså enligt 
Weber våra liv på samma sätt som Foucault menar att makten styr våra liv. Makten 
skulle alltså kunna definieras som kapitalismen men mer om detta i kapitel 9.4.

Weber menar att det yrkesansvar som uppstod i och med kalvinisterna fortfarande 
finns kvar idag . Han skriver: ”Då 'pliktuppfyllelsen' inte längre kan relateras till de 
högsta andliga och kulturella värdena [---] så avstår individen i våra dagar för det mesta 
att överhuvud taget motivera den”.143 Detta är också i linje med maktens syften, att dölja
sig själv och få oss att tro att den inte existerar så att den kan fortsätta att utöva sin makt 
över oss i det fördolda. Genom agenter som Tracy som för ut dess budskap i dolda 
ordalag befästs dess position och makt över människorna i systemet.

Avslutningsvis kan det konstateras att Weber visar hur Tracy och kalvinister värderar 
arbetet och dess belöningar likadant. Han visar också hur Tracy och kalvinisterna ser 
samtliga våra handlingar, inklusive det goda arbetet och dess belöningar som uttryck för
Guds vilja. Betoningen på Gud gör att Tracys budskap framställs som en paradigmatisk 
sanning, för Gud kan ju inte ha fel, och därmed odlas den moderna mytologin. Weber 
visar också hur makten försöker skydda oss från sådant som kan få oss att bryta oss ur 
dess våld. Här handlar Tracy, frivilligt, eller ofrivilligt, som en agent som söker 
förhindra detta.

141 Weber, 1978, s. 79.
142 Weber, 1978, s. 85.
143  Weber, 1978, s. 86.

27



9.2.2 Med utgångspunkt i Paulsen
Enligt Paulsen finns det i samhället en ideologisk kraft som vill att vi ska arbeta oavsett 
om det behövs eller inte.144 Denna kraft representeras enligt Paulsen av det kapitalistiska
systemet som skapar arbeten och därmed finansiella tillgångar åt oss för att hålla oss 
kvar i dess klor. Olika historiska myndigheter har enligt författaren sedan i tur och 
ordning spätt på denna ideologi lager efter lager. Från religionen kommer enligt Paulsen
idén om arbetet som ett kall,145 en åsikt även Tracy, som vi sett, delar; arbetet är för 
Tracy direkt livsviktigt för vår personliga framgång.

I och med protestantismens uppkomst ser vi även enligt Paulsen en ny respekt för 
rikedom och makt framkomma. Denna respekt lever kvar ännu i våra dagar och 
förstärks av aktörer som Tracy som sprider just detta budskap.146 Paulsen menar som en 
vidareutveckling av Webers tankar om att världslig aktivitet ofta används som ett 
argument för att förjaga tvivel på sig själv och sin eventuellt kommande lycka att 
kalvinisten genom hårt och framgångsrikt världsligt arbete kunde övertyga sig själv om 
att hen tillhörde den utvalda skaran.147 Som vi sett förespråkar även Tracy världslig 
aktivitet som ett steg i att uppnå lycka. Om detta gäller inom en etablerad religion så 
stärker det tanken om att det även kan vara så inom en modern mytologi, inte minst då 
kapitalister och kalvinister, som Weber tidigare slog fast, i princip är gjorda av samma 
skrot och korn på denna punkt. Paulsen visar hur kalvinister och puritaner ansåg att 
framgång och profit i det valda yrket behagar Gud. För Tracy är vår inre kraft viktig för 
framgång och profit. Detta skulle betyda att Gud enligt Tracy (makten enligt Foucault) 
spelar en aktiv roll i att hjälpa oss att bli rika. Sett till New Thought och deras gudsbild 
stämmer detta uttalande bra, då de lägger fokus på vår inre kraft (Gud) och hur vi måste 
vara i harmoni med denna för att lyckas. Är vi inte i harmoni kommer inte Gud att 
hjälpa oss med det världsliga. Sett till maktens preferenser fungerar det också bra då den
vill rekonstruera de samhällsmönster den verkar i, vilket även är kännetecknande för en 
myt enligt Lincoln,148 då det är detta som bevarar dess ställning som rådande makt och 
ideologi.

Paulsen lyckas alltså visa hur det finns en ideologisk kraft (makten) som sätter oss i 
arbete och vill få oss att tjäna pengar och vara kvar i det rådande systemet, och det är 
min analys att Tracy utnyttjar eller utnyttjas av denna makt till att förstärka dess 
position (mer om det i kapitel 9.4). Paulsen visar också hur framgång och profit är en 
växelverkan mellan Gud (eller makten) och undersåten; tro på Gud ger framgång, 
framgång beror på tro på Gud.

9.2.3 Med utgångspunkt i Baudrillard
Baudrillard väljer att se ansamlandet och nyttjandet av olika konsumtionsvaror som ett 
ansamlande av social makt och, överflödet som vi lever i som en välsignelse.149 Man blir
tacksam för att man har ett jobb och kan konsumera och personer som Tracy spär på 
denna tacksamhet genom att trycka på vikten av ett jobb. Detta är egentligen bara ett 
uttryck för maktens sätt att påverka våra tankar så att vi förblir lydiga undersåtar.

För att den rådande samhällsstrukturen och konsumtionsideologin ska bevaras måste 

144  Paulsen, Roland,  2010, s. 10.
145  Paulsen, 2010, s. 21.
146  Paulsen, 2010, s. 29-30.
147  Paulsen, 2010, s. 31.
148 Lincoln, 1992, s. 25.
149 Baudrillard, 1998, s. 32.
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maktens män hela tiden komma på sätt att motivera folket att tjäna pengar så att de inte 
nöjer sig med vad de har150. Tracy agerar, medvetet eller omedvetet, som en agent för 
denna makt genom att uppmana oss att göra allt vi kan för att bli ekonomiskt oberoende 
konsumenter. 

 Den ekonomiska, nuvarande utvecklingen och systemet kan bara gynnas ifall 
medborgarna inte begränsar sig själva I termer av vad de kan uppnå på ett strikt 
ekonomiskt plan. De måste hela tiden pushas till att göra sitt yttersta för att tjäna 
systemet.151 Tracy ser genom sina framställningar till att så inte sker.

Ett sätt att åstadkomma denna motivation kallas pressurizing.152 Denna metod går ut 
på att samhällssystemet pressar folk att söka härma de som har det bäst. Vi ökar vår 
arbetsinsats, och därmed vår inkomst, om människorna runt omkring oss har det bättre 
än vad vi har det; vi utsätts alltså för ett ekonomiskt grupptryck där det aldrig kan vara 
bra nog Tracy spär i allra högsta grad på detta genom att mena att det är vår plikt 
gentemot oss själva att bli ekonomiskt oberoende och på så sätt stärker han 
kapitalismens och maktens anspråk på att vara den allena rådande samhällsideologin.

Människor vill alltid sträva uppåt i näringskedjan och i dagens kapitalistiska 
samhälle gör man detta genom att samla på sig rikedom, detta då det är en avgörande 
faktor för i vilka kretsar man för sig och vilken klass man anses tillhöra. Denna ständiga
strävan stärker kapitalismens maktanspråk på att vara den rådande ideologin i samhället 
och det blir svårt att bryta mot detta med personer som Tracy som förmedlar det 
budskap som de gör.

Baudrillard visar hur makten ser till att vi, genom olika sociala påtryckningsmetoder,
aldrig kan få vara nöjda. Denna strävan efter att alltid få det bättre leder till att vi alltid 
kommer att vara fast i maktens våld då den moderna mytologin om dess förträfflighet 
fortsätter att ständigt odlas tack vare författare som Tracy.

9.2.4 Med utgångspunkt i Benjamin och Löwy
Benjamin skriver: "A religion may be discerned in capitalism-that is to say, capitalism 
serves essentially to allay the same anxietes, torments, and disturbances to which the so-
called religions offered answers".153 Att pengar, eller snarare bristen därav, leder till 
ångest och oro är välbekant, och det är även de människor som Tracy vänder sig till. 
Han spelar på vår pengaångest och lockar läsare genom att utlova en lösning på vår 
ångest. Denna ångest, skapad av kapitalismen, och enligt Benjamin att likställa med en 
religion, fortsätter att återskapas då makten reproducerar de samhällsmönster som ser 
till att människor aldrig blir nöjda. Den moderna myten om dess storhet lever dock kvar 
då människor, helt efter maktens önskemål, inte ser någon annan lösning än att anpassa 
sig efter systemet och spela med i hopp om att vinna och uppnå det ack så eftertraktade 
ekonomiska oberoendet, bland annat representerat av Tracy.

Benjamin skriver vidare: "Capitalism has developed as a parasite of Christianity in 
the West [---] until it reached the point where Christianity's history is essentially that of 
its parasite”.154 Vad Benjamin menar är alltså helt enkelt att kristendom och kapitalism 
inte längre går att skilja åt, religionen och samhällsstrukturen har blivit ett. Detta blir 
extra tydligt i och med följande citat: "The Christianity of the Reformation period did 

150 Baudrillard, 1998, s. 73.
151 Galbraith, 1972, s. 279.
152 Baudrillard, 1998, s. 73-74.
153 Benjamin, Walter, Bullock, Marcus Paul & Jennings, Michael William., Walter Benjamin: selected 

writings. Volume 1, 1913-1926, Belknap, Cambridge, Mass., 2004[1996], s. 288.
154 Benjamin, 2004, s. 289.
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not favor the growth of capitalism; instead, it transformed itself into capitalism”.155 
Kapitalismen och kristendomen, en etablerad religion, har alltså blivit en och samma 
institution. Tracys hyllande av kapitalismen kan därför ses som hyllandet av den i 
västvärlden rådande religionen. Detta underlättar för att se hans skrivande som 
skrivandet om en modern mytologi. Den kapitalistiska makten gör anspråk på att vara 
den enda rätta, sanna ordningen då inget annat system tillåts. Man får trovärdighet då 
detta accepteras av en stor mängd människor och auktoritet då detta systems ställning är
så fundamental i västvärlden att det kan ses som en paradigmatisk ordning.

Den nya etiken, grundad i och med kapitalismens framväxt enligt Löwy,156 betonar 
ett strikt sätt att bete sig på där kapitalismen är det enda rätta (detta verkar mytskapande,
se ovan), det utförs en permanent kontroll av ens beteende av makten i syfte att befästa 
sin position samt förekommer en religiös värdering av arbetet, vilket bidrar till dess 
status som modern myt (betänk tidigare avsnitt om hur religioners sanningsanspråk etc. 
verkar mytskapande). Löwy hävdar vidare att kapitalismen, till skillnad från traditionell 
religion vars syfte är frälsning, är det första exemplet på en religion vars syfte är att 
producera skuld hos utövaren. Denna skuld, dåliga samvete och osäkerhet är vad Tracy 
spelar på hos människan för att sälja sina böcker och sprida maktens moderna mytologi 
vidare, vare sig han gör detta medvetet eller inte.

Benjamin och Löwy har utgångspunkten att kapitalismen och kristendomen har blivit
ett. Denna blandning med en etablerad religion stärker den kapitalistiska maktens 
anspråk på att verka sannings- och mytskapande i det moderna samhället. Genom att 
också, likt religioner, verka skuld- och ångestframkallande stärker makten sitt grepp om 
undersåtarnas vilja att till varje pris lyckas i systemet. Denna lycka, får vi veta, kan 
bland annat uppnås genom att läsa Tracys böcker då han själv har lyckats.

10. En diskussion om och analys av kapitalismen som 
modern mytologi

10.1 Tracy och makten
Tracy menar att ju mer man disciplinerar sig själv att jobba oavbrutet med en enskild 
uppgift, desto effektivare blir man, man hamnar längre fram på effektivitetskurvan som 
han själv uttrycker det, och ju effektivare man blir, desto mer arbete kan man utföra på 
kortare tid. En av Tracys huvudpunkter är att vi ska koncentrera oss på att bara göra en 
sak i taget, då får vi ett fokus som hjälper oss att snabbt bli färdiga med det vi tar oss 
för. Många människor får enligt Tracy inte saker gjorda för att de inte vet var de ska 
börja. De ser för många uppgifter framför sig och blir handlingsförlamade och får till 
slut inget gjort. Det viktigaste arbete man kan utföra, egentligen innan man 
överhuvudtaget kan utföra något annat arbete, är att skaffa sig den självdisciplin som 
krävs för att hålla tankar, ord och bilder borta från det man inte vill ha och endast få 
dem fokuserade på det man vill ha.157 Tracy menar också att ju mer du disciplinerar dig 
själv att framhärda med en viss uppgift, desto lättare blir det att disciplinera dig 
ytterligare för att bli ännu mer framhärdande158 samt att självdisciplin är den enskilt 

155 Benjamin, 2004, s. 290.
156 Löwy, 2009, s. 64.
157 Tracy, 1994, s. 118.
158 Tracy, 2008, s. 108-109.
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viktigaste egenskapen en människa kan ha om hon vill nå framgång.159

För att uppnå framgång inom sitt yrke handlar det enligt Tracy själv om att 
programmera sitt undermedvetna tills man uppnår en orubblig övertygelse som 
bekräftar att man kommer att bli framgångsrik. Enligt Tracy kan detta leda till ett 
flerfaldigande av ens talanger och förmågor.160

En teknik som Tracy presenterar för att få vårt undermedvetna på rätt spår framstår 
som väldigt enkel: skriv varje dag ner tio eller femton mål som du vill uppnå. Målen i 
sig är inte dagsmål utan kan t.ex. vara av typen jag kommer att tjäna 40.000 kr i 
månaden innan den 31:e december 2014. Efter ungefär 30 dagar så kommer man att 
skriva ner samma mål dag efter dag, vilket skapar positiv affirmation och ens 
undermedvetna börjar ta till sig dessa mål och göra de viktiga för en att uppnå.161 Det 
har nu skett en inpräntning i ditt undermedvetna som gör att du är redo att börja jobba 
mot dina nya mål och tanken bakom det hela är att ditt undermedvetna nu ska hjälpa dig
att uppnå dina mål. Enligt Tracy så fungerar våra hjärnor som så att när de väl förstår 
vad som är viktigt för oss så kommer de automatiskt att vilja hjälpa oss att nå våra mål 
eftersom det är så vår hjärna är programmerad.162 Tracy själv skriver:

Once your subconscious mind accepts your goals as commands from your conscious mind, 
it will start to make all your words and actions fit a pattern consistent with those goals. 
Your subconscious mind will start attracting people and circumstances into your life that 
can help you to achieve your goals.163

Som vi såg innan under avsnitt 9.2 så menar Tracy att när man skriver ner ett mål och
bestämmer sig för att verkligen ta sig an det så aktiverar man vissa krafter i universum 
och inom sig, sin inre potential.164 Tracy skriver sedan att även om det kan verka svårt 
att tro att det ska gå så enkelt att uppnå sina mål som han vill få det att framstå så är 
egentligen det enda det handlar om att man disciplinerar sig själv till att aktivt försöka 
jobba mot dom; i så fall så kommer de automatiskt att slå in med hjälp av de krafter som
han beskriver finns inom oss.165

10.1.1 Analys

Självdisciplin kommer inifrån, dvs. vi disciplinerar oss utefter vad vi personligen 
uppfattar som önskvärda egenskaper av andra människor och samhället. Detta är en 
förmåga som vi måste träna upp och genom ständig disciplinering blir vi bättre och 
bättre på detta. Disciplin föder disciplin och vi blir mer och mer benägna att fortsätta 
disciplinera oss själva för att passa in i det rådande samhällsmönstret allteftersom vi 
strävar efter att bli bättre, mer lyckade människor.

Det är uppenbart rakt igenom Tracys böcker att vi mäter vår framgång genom hur 
mycket pengar vi tjänar, att vi hela tiden bör sträva efter ett jobb med en bättre titel och 

159 Tracy, 2010, s. 237.
160 Tracy, 2010, s. 225-226.
161 Tracy, 2010, s. 227.
162 Tracy, ibid.
163 Tracy, 2010, s. 231.
164 Tracy, 2010, s. 232.
165 Tracy, ibid.
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högre lön samt att den enda vägen dit är hårt arbete i kombination med motivationen, 
disciplinen och hjälpen av vår inre kraft för att uppnå de mål som vi satt för oss 
själva.166 Vikten av disciplin för Tracy kan inte nog understrykas. Då det förekommer i 
tre separata verk är det tydligt att det har en högst central roll i hans filosofi.

 Foucaults begrepp självets teknologier berör detta ämne. Vad det innebär är att 
människor , utefter vad makten har dikterat, beter sig (dresserar) på ett sätt som de tror 
att samhället finner önskvärt, detta för att uppnå ett stadie av glädje och upplysthet.167 
Det finns en inneboende vilja hos individen att anpassa sig på detta sätt då det leder till 
belöningar i form av uppskattning från samhället och de runt omkring en. Tracy slår 
även fast, som vi ser ovan, att det är en förutsättning att vi fogar oss efter vissa regler 
om vi vill nå framgång.168 Med hjälp av denna dressering blir undersåtarna lydiga, vilket
för Foucault innebär att de frånsäger sig sin autonoma identitet och istället identifierar 
sig med vad som i auktoritetens ögon är rätt,169 till exempel som i fallet med Tracy 
yrkesmässig- och ekonomisk framgång.

Avsägelsen av självet och den autonoma identiteten innebär att undersåten avsäger 
sig vissa, av samhället ansedda, negativa tendenser. För att detta ska vara möjligt har 
samhällets auktoriteter satt upp olika villkor och regler för vårt beteende. Ett sådant 
exempel är att man i dagens samhälle ska vara arbetsam och lojal mot sin arbetsgivare, 
en skötsam medarbetare helt enkelt. Detta exempel innefattar även hur Tracy anser att vi
ska vara; det är hårt, lojalt och disciplinerat arbete som föder framgång i samhället. För 
att internalisera dessa regler är det viktigt att vi dresserar oss själva, våra tankar och våra
handlingar utefter hur makten vill att vi ska agera, på så sätt når vi enligt Tracy 
framgång, som i Foucaults ord klassificeras som ett stadie av lycka och 
tillfredsställelse.170

Det är också intressant att Tracy väljer att använda ordet ”disciplinera” när han 
beskriver nyckeln till ett effektivare arbete, detta då Foucault använder samma uttryck 
när han skriver om makten och hur den får människor att böja sig för dess vilja.171 Man 
ser tydligt hur både Tracy, i egenskap av förespråkare för det moderna samhället, och 
Foucault, i egenskap av kritiker av detsamma, använder samma språkbruk. Att Tracy 
lägger så stor vikt vid att använda ordet ”disciplinering” kan antingen anses visa hur 
inspirerad han är av dessa maktinstrument, eller i alla fall att han vet hur man använder 
ett kraftfullt och vedertaget språkbruk för att influera sin publik.

Vi ser ovan hur Tracy åberopar disciplin som en viktig del av vad som krävs om vi 
vill bli riktigt bra på det vi tar oss för och därmed nå framgång. För Foucault är 
disciplinering det enskilt viktigaste maktinstrumentet. Disciplineringen syftar till att 
kroppen ska göras fogsam och medgörlig och målet med en disciplinerad kropp är att 
den ska producera nytta,172 i vårt fall klassificerat som arbete och ekonomisk belöning.

En fogsam och disciplinerad kropp, likt den vi kommer få om vi följer Tracys råd, är 

166 Se till exempel Tracy, 2010, s. 32.
167 Foucault, Michel, Technologies of the self, The University of Massachusetts Press, Amherst, 1988, s. 

18.
168 Se bland annat Tracy, 2010, s. 237.
169 Foucault, 1988, s. 44-45.
170 Foucault, 1988, s. 18.
171 Med makten menar Foucault en överhet, en institution, som besitter någon form av makt och som vill 

utöva denna över de som inte har den. Ofta är makten tämligen osynlig och opersonlig. Människor 
som lyder under maktens våld kallar Foucault för undersåtar.

172 Foucault, 2003, s. 137-138.
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lätt att kontrollera och kan därför formas till att passa maktens syften.173 Nytta definieras
av makten beroende på aktörer och omständigheter, men i det här fallet kan nytta ses 
som, vilket fastslås av Tracy, gott arbete och framgång inom vårt valda gebit, vilket i sig
enligt Foucault leder till en inbillad känsla av lycka då vi luras tro att det är 
eftersträvansvärt att arbeta. Slutmålet med disciplineringen enligt Foucault är just att 
undersåten ska utföra det som makten har deklarerat samtidigt som den luras att tro sig 
vara duktigare ju mer nytta den utför,174 och detta är som vi har sett precis vad Tracy 
förespråkar.

När Tracy lägger ut texten för hur vi ska programmera oss själva tills vi blir 
övertygade om vår framgång skriver han egentligen, återigen, om ett utnyttjande av 
självets teknologier, alltså en självdressering där vi våra tankar och våra handlingar 
nödgas agera utefter externa krafters syften så att vi kan uppnå ett (falskt) stadie av 
lycka och tillfredsställelse.175 Det är inte givet oss av naturen att vi behöver bli 
framgångsrika inom vårt arbete men makten vill att vi ska tro och internalisera detta 
som en universell sanning.

Ovan, i sin beskrivning av programmering, inpräntning av det undermedvetna och 
positiva affirmationer, ger Tracy uttryck för den ultimata disciplineringen, då man inte 
längre ens själv är medveten om att man utsätter sig för denna ständiga 
självövervakning. Här är det istället vårt undermedvetna som ska jobba åt oss. Personen 
har ni blivit så bombarderad av Tracys budskap att hans undermedvetna arbetar enligt 
detta budskap åt honom. Det undermedvetna arbetet är ett uttryck för det grepp Tracys 
budskap nu har över oss och som nu kan verka i det osynliga efter att dresseringen är 
komplett.

Vi har tidigare sett hur Tracy kopplar samman vår inre potential och våra mentala 
krafter med disciplinering. I och med detta menar jag att den av Foucault förklarade 
makten har ett större inflytande över både Tracy och hans texter än vad han själv kanske
inser. Gemensamt för allt vad Tracy benämner mentala lagar är ju att de handlar om att 
disciplinera sin kropp och hjärna att tänka och agera på ett speciellt sätt och vad detta 
resulterar i i slutändan är bara en variant av Foucaults teorier om disciplin och kontroll. 
Annorlunda sagt kan man därmed säga att Tracy agerar som en förmedlare av en 
modern ideologi där han agerar å maktens vägnar när han genom sina framställningar 
försöker få den rådande ordningen att framstå som något eftersträvansvärt och samtidigt
uppnåeligt för alla som tar till sig hans råd.

10.1.2 Kapitelsammanfattning
I detta kapitel har det visats hur likheterna mellan budskapet i Tracys texter och 
Foucaults teorier om makt och kontroll stämmer väl överens. Eftersom Tracy själv inte 
nämner Foucault vid namn går det inte att säga huruvida han medvetet använder sig av 
dessa maktinstrument eller mer omedvetet använder ett liknande språk. De potentiella 
slutsatserna är därför två: antingen är Tracy medveten om språkets- och teknikernas 
makt och det grepp de skapar över läsaren och använder därför dessa medvetet för att 
främja sin sak. Eller så är Tracy omedveten om detta och bara så att säga råkar skriva på
ett visst sätt. Viktigt är dock det faktum att egentligen oavsett vilken förklaring som 
stämmer så blir Tracy en agent för den av Foucault definierade makten176 som syftar till 

173 Foucault, 2003, s. 138.
174 Foucault, 2003, s. 138-139.
175 Foucault, 1988, s. 18.
176 Makten är enligt Foucault en osynlig och opersonlig överhet eller institution, som besitter någon form 
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att kontrollera våra tankar och bibehålla det rådande samhällssystemet. Dessa tankar 
kommer att utvecklas i det avslutande resultatkapitlet som följer nedan.

10.2 Brian Tracy och myternas värld
Enligt Tracy måste vi, för att undvika förvirring kring vad vi ska göra med våra liv, 
”oförtröttligt sträva efter större klarhet i allt vi tar oss för”.177 Problemet, att majoriteten 
av dagens människor lever ett otillfredsställande liv, grundar sig i att de inte vet hur man
sätter upp klara mål och arbetar mot dessa, vilket i sig gör att man har svårt att nå dit 
man vill.178 Tracy förordar på ett tydligt sätt att han anser att vi uppnår denna klarhet 
genom ständig bedömning av vår framgång i yrkeslivet, vilket i sig allt som oftast 
bedöms av storleken på vår förmögenhet.179

Lycka för Tracy är det progressiva förverkligandet av ett värdigt ideal som man har 
satt upp för sig själv.180 Tracys värdiga ideal bygger, som förklarats tidigare, på att det är
hårt och målmedvetet arbete som föder framgång. Tracy beskriver hur "One of your 
biggest responsibilities in life, something that you and only you can take care of, [---] is 
to achieve financial independence in the course of your working lifetime".181 Att nå den 
punkten i våra liv där vi inte längre behöver oroa oss för pengar är alltså inte bara ett 
mål som vi bör sträva mot att uppnå, det är rent av ett av våra största ansvar i livet att bli
ekonomiskt oberoende. I ett annat verk skriver Tracy att ”Det är inte pengar som är 
roten till allt ont, det är bristen på pengar”.182 Även här betonar han att ett av livets 
viktigaste mål, rent av skyldighet, är att åstadkomma full ekonomisk frihet. Du är 
skyldig dig själv att se till att du utvecklar dig tillräckligt mycket och så till den grad att 
du tjänar så mycket pengar att du slipper oroa dig för dem. För att nå sina livsmål är en 
känsla av frihet absolut nödvändig och den känslan kan man aldrig uppnå så länge man 
inte har så gott om pengar att man slipper oroa sig för dem.183

Som vi ser i stycket ovan lovar Tracy ofta i sina texter guld och gröna skogar ifall 
läsaren väljer att ta till sig hans budskap. Som ett annat exempel skriver han "När du lär 
dig dessa metoder och tillämpar dem om och om igen tills de blivit vanor kommer ditt 
liv att väsentligt förändra sig till det bättre".184 Han går alltså direkt från bokens början 
på vad som utlovas och är tydlig med vad jag som läsare kan få ut genom att följa hans 
råd. Ytterligare ett annat exempel på detta lyder "ABCDE-metoden är en effektiv 
prioriteringsteknik som du kan dra nytta av varje dag. Denna teknik är så enkel och 
effektiv att den helt av egen kraft kan göra dig till en av de mest effektiva personerna 
inom ditt verksamhetsområde".185

av makt och  som vill utöva denna över de som inte har den. Ett samhällssystem eller den rådande 
samhällsideologin är två exempel på hur makten skulle kunna definieras.

177 Tracy, 2008, s. 20.
178 Läsaren bör göras uppmärksam på att Tracy alltid syftar på arbete och dess framgångsrika utförande 

när han skriver om mål.
179 Tracy, 2008, s. 23.
180 Tracy, 2010, s. 61.
181 Tracy, 2010, s. 100.
182 Tracy, 1994, s. 17.
183 Tracy, ibid.
184 Tracy, 2008, s. 8.
185 Tracy, 2008, s. 39.
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10.2.1 Analys
Vi såg tidigare hur Tracy skriver om bedömning, framgång och strävan i förhållande 

till vårt yrkesverksamma liv. Han framhåller tydligt dessa begrepp som centrala för vår 
framgång i samhället. Genom den auktoritet han besitter på området i egenskap av sin 
egen framgång såsom definierat av Hornborg börjar det mytskapandet narrativet redan 
här. Tracys bakgrundsberättelse186 gör kort sagt att han på området blir en auktoritet.187 
För Bruce Lincoln är det essentiella att undersöka när det kommer till att avgöra 
huruvida en text188 ska klassas som en myt eller inte huruvida mytens förmedlare gör 
anspråk på att förmedla sanning eller inte. Lincoln skriver: ”In my view we would do 
better to classify narratives not by their content but by the claims that are made by their 
narrators and the way in which those claims are received by their audience(s).”189 Med 
denna definition kan så Tracys texter klassificeras som myter och Tracy som 
mytskapande, detta då de gör anspråk på att förmedla till sin publik vad som är sant, där
vi ser sanningen som svaret på hur man ska lyckas i det moderna, kapitalistiska 
samhället. En myt måste enligt Lincoln uppfylla tre kriterier: den ska påstå sig vara 
sann, den ska anses trovärdig av sin primärpublik och den ska besitta auktoritet.190

Tracy hävdar att hans böcker innehåller sanning, detta vet vi helt enkelt eftersom det 
annars inte finns någon annan anledning att skriva en självhjälpsbok och Tracy är 
bevisligen är en seriös författare inom sitt gebit. Böckerna anses trovärdiga av sin 
publik, om så inte vore fallet skulle Tracy knappast fått ge ut så många böcker som han 
gjort och han skulle inte heller ha blivit så framgångsrik att han bland annat driver sitt 
eget onlineuniversitet. Slutligen har vi så det något diffusare auktoritetskriteriet. Lincoln
förklarar det på följande sätt: ”A narrative possessed of authority is one for which 
successful claims are made not only to the status of truth, but what is more, to the status 
of paradigmatic truth.191

I och med att Tracy anser att de mentala lagar som presenterats tidigare är detsamma 
som obrytbara naturlagar192 så gör han definitivt anspråk på att erbjuda en 
paradigmatisk, otvivelaktig sanning. Hans argument stärks sen ytterligare av den starka 
kopplingen till New Thought och därmed en redan etablerad religion, detta då religioner
och dess utövare generellt (och även i detta fall) anser sig besitta paradigmatisk sanning.

Att det sätts likhetstecken mellan det värdiga idealet och den hårt arbetande, 
framgångsrika människan i Tracys olika framställningar skapar band mellan hans texter 
och redan rådande myter som till exempel kalvinismens myter om hur en framgångsrik, 
gudfruktig person bör vara. I båda fallen blir resultatet att människan som tar till sig den
presenterade läran internaliserar en bild av hur arbete och ekonomisk välgång leder till 
lycka och framgång. Här kan vi således enkelt se hur Tracys berättande hämtar 
inspiration från redan existerande och etablerade religioners myter. Att prata om 
ekonomiska och andra mål som ett ansvar, eller en plikt, som vi har gentemot oss själva 
bidrar till att skapa en känsla hos läsaren av att vi måste göra det. Just passagen med 
ekonomiskt oberoende som ett av vårt livs största ansvar kommer relativt sent i boken, 
efter 100 sidor, dvs. när läsaren redan har sugits in i bokens budskap. Att då skriva om 

186 Den finns på flera ställen, bland annat i denna uppsats Bakgrundskapitel, men se till exempel Tracy, 
2008, s. 9-11.

187 Hornborg, 2012, s. 83-86.
188 Eller för den delen en muntlig källa, där gör Lincoln själv ingen värdering, men i vårt fall handlar det 

om en text.
189 Lincoln, 1992, s. 24.
190 Lincoln, 1992, s. 25.
191 Lincoln, 1992, s. 24.
192 Tracy, 2010, s. 30.
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”ett av ditt livs största ansvar” blir väldigt kraftfullt och framstår som självklart. Tracy 
antar för läsaren en roll som en överförmyndare som vet bäst och läsaren skolas därmed 
in i den diskurs som Tracy använder sig av. Den här passagen, ihop med vad han skrivit 
innan om hur framgångsrika människor guidas av en högre makt, befäster bilden av att 
Tracy vill få oss att tro att vi måste ha Gud på vår sida för att kunna lyckas i livet och 
dagens samhälle. Budskapet som förmedlas blir därmed inte bara att det fortfarande 
finns plats för Gud i dagens moderna, kapitalistiska samhälle; Gud blir, likt inom äldre 
religiösa mytologier, en förutsättning för vår jordiska lycka. Med sitt upprepande av 
vikten av ekonomiskt oberoende presenterar Tracy en tydlig bild av hur pengar ger, till 
och med är en förutsättning för, frihet och en chans att förverkliga sig själv. Pengar ger 
möjligheter, öppnar dörrar och gör att vi kan leva ett bättre liv är den andemening som 
förmedlas genom texterna. Förmedlingen av detta budskap blir till en myt i sig genom 
sättet Tracy framställer det på, närmare hans bestämt hävdande av sitt budskap som en 
ultimat sanning.

Tracy tog tag i sitt liv, gav sig hän åt arbetet, använde själv de metoder han tipsar om 
och blev på så sätt rik. Vad detta åstadkommer är att följande budskap befästs: lägg 
manken till, tro på din egen förmåga och arbeta hårt så kommer du obevekligen att 
guidas mot framgång. Vad vi får är en beskrivning av en man som är sin egen lyckas 
smed och som har lyckats skapa sig ett bra, förmöget liv genom att arbeta hårt och 
hänge sig åt sin inre tro. Som beskrivits ovan betonar Hornborg att det är den personliga
erfarenheten (i detta fall hos Tracy) som fungerar som en kvalitetsgaranti för läsaren.193 
Författaren visar att han har övervunnit sina svårigheter och att han, genom att följa 
råden presenterade i sin bok, lyckats ta kontroll över sitt eget liv. Den lyckade 
författaren blir en normativ dygd och läsaren känner ett ansvar att själv sträva efter 
välbefinnande genom att tillämpa de åtgärder som rekommenderas.194 Detta hjälper 
också till att skapa den trovärdighet och i viss mån även auktoritet som är ett kriterium 
för mytskapande enligt Lincoln.195

Reaktionen som Tracy hoppas på när han tar upp slagkraftiga och effektiva exempel 
på enkla metoder som läsaren lätt kan tillgodogöra sig, som de ovan, är såklart att folk 
ska vilja veta mer om dessa oerhörda metoder och det ihop med vad som precis 
beskrivits med hjälp av Hornborg och Lincoln gör att han sedan har ett fast grepp om 
läsarens uppmärksamhet. Därför blir ett citat som följande väldigt kraftfullt:

By following these simple and easy-to-apply methods and techniques, you can move 
quickly from rags to riches in the months and years ahead. You can transform your 
experience from one of poverty and frustration to one of affluence and satisfaction. You can
go far beyond your friends and family and achieve more in life than most other people you 
know.196

Folk blir helt enkelt benägna att tro på författarens storhet och sanningshalt när allting 
låter så enkelt och övertygande och följer den mytiska mallen vi är vana vid. Därmed 
står det Tracy fritt att, efter att ha etablerat en grund och fångat läsarens intresse, sprida 
det budskap han vill.

Stefan Arvidsson menar att en myt utifrån mottagarens perspektiv bör definieras som
193 Hornborg, 2012, s. 83-86.
194 Hornborg, 2012, s. 122-123.
195 Lincoln, 1992, s. 24.
196 Tracy, 2010, s. 3.
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ett narrativ som de facto formar individers medvetanden och tankar kring världens 
beskaffenhet  Detta sker enligt Arvidsson oavsett om det var avsändarens avsikt eller 
inte och oavsett om myten innehåller övernaturliga aktörer eller inte.197 Med denna 
enkla men skarpsinniga mytdefinition som komplement till Lincoln framträder det än 
tydligare hur Tracys texter kan tolkas som moderna myter, detta då de just hjälper till att
forma sina läsares uppfattningar om världen och hur vi når framgång i den. Arvidsson 
håller även med Lincoln om att myt bör definieras som en ideologi i narrativ form. 
Detta innebär att diverse kulturprodukter såsom film eller böcker kan och bör ses inte 
bara som potentiellt mytskapande, utan även som myter i sig, då dessa medier hjälper 
till att forma vår bild och uppfattning om världen i allra högsta grad.198

Lincoln visar hur myter kan användas som effektiva instrument inte bara för att 
kopiera och legitimera rådande samhällsstrukturer utan även hur de kan användas för att
på nya sätt konstruera eller rekonstruera själva samhället.199 Detta är precis vad Tracy 
gör i sitt berättande. Genom framställning av sina texter som sanning och sig själv och 
många andra som lyckade produkter av samhället legitimeras de rådande strukturerna 
och maktens position förblir oförändrad. I Tracys böcker förstärks sedan ytterligare 
maktens moderna mytologi då den framställs som den enda sanningen. Tracy verkar 
enligt Lincoln mytskapande just då han gör anspråk på att förmedla sanning till folk, det
rätta sättet att handla på i samhället.200 Detta gör han också i egenskap av framgångsrik 
författare och företagare med trovärdighet och auktoritet som följd och därmed har 
Tracy alla Lincolns kriterier för att verka mytskapande. En myt i Lincolns ögon hjälper 
till att konstruera samhället och fungerar som den grund varpå hela samhället vilar i och
med att den gör anspråk på att vara en paradigmatisk sanning. När det kommer till 
användandet av moderna myter för att främja ett samhällssystems- eller en makthavares 
position krävs det ständig repetition av myten för att den ska kunna bevara det nu 
rådande samhällssystemet.201 Kapitalismen använder sig alltså av människor som Tracy, 
oavsett om han vet om det eller inte, för att sprida sin myt och sin sanning och bevara 
det nu rådande systemet.

Lincoln ställer upp vissa kriterier för att något ska kunna klassas som en myt, varav 
Tracy och hans texter lever upp till samtliga. Därmed kan dessa texter ses som 
mytskapande i dagens samhälle. Eftersom det är av särskild betydelse kan det vara på 
sin plats att förtydliga exakt hur Tracys ideologi och mytskapande tar en narrativ form. 
Detta sker främst i de passager där Tracy beskriver sig själv, men även andra, som 
framgångssagor och lyckade människor. Här berättas historier om hur människor har 
lyckats inom det samhällssystem som Tracy förespråkar, inte minst myten om sig själv 
är särskilt vanligt förekommande (se till exempel kapitel 8.2). Som Hornborg tidigare 
har förklarat legitimerar Tracy sina böckers och sin egen status genom att lyfta fram sig 
själv och sin egen berättelse som ett bevis för att hans metoder funkar. Detta skapar ett 
narrativ med Tracy som huvudperson där myten om Tracy, hans recept för framgång och
det han representerar blir en förebild för hur människan ska lyckas i dagens samhälle. 
Detta blandas också upp och sammansmälts med redan rådande myter som skapats 
genom till exempel kalvinisternas myter om hur en framgångsrik person bör vara.

Lincoln visar också hur myter används för att konstruera och rekonstruera 
samhällssystem och vi kan därmed, med tanke på deras innehåll koncentrerat kring 

197 Arvidsson, 2012, s. 314.
198 Arvidsson, 2012, s. 323.
199  Lincoln, 1992, s. 3.
200  Lincoln, 1992, s. 24.
201  Lincoln, 1992, s. 25.
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arbete och pengar, dra slutsatsen att Tracys texter rekonstruerar och befäster den 
rådande kapitalistiska maktens ställning i samhället.

I och med denna förskjutning av mytbegreppet blir det allt viktigare att se till 
exempel författare som seriösa aktörer på den mytskapande arenan och vi ska komma 
ihåg att mytskapare alltid agerar utifrån egna agendor och försöker forma världens 
myter utefter sina egna syften.

10.2.2 Kapitelsammanfattning
I detta kapitel har det visats hur Tracys texter kan tolkas som myter och hans skrivande 
som mytskapande. Detta har uppnåtts tack vare en definition av orden myt och 
mytskapande utifrån Lincoln och Arvidssons vedertagna definitioner. Med hjälp av 
dessa ser vi hur Tracy möter de kriterier som ställs på en myt i dagens moderna 
samhälle samt hur han använder språket för att ge sig själv trovärdighet och auktoritet 
på området. Tracys egna refererande till obrytbara, för honom paradigmatiska, lagar 
samt kopplingar till existerande religioners myter stärker mitt påstående att Tracys 
texter kan ses som moderna myter ytterligare.

11 Slutsatser
Denna uppsats har visat hur en så kallad framgångscoach, Brian Tracy, i sina böcker 
använder ett religiöst influerat språk, sannolikt med syftet att på så sätt lättare verka 
mytskapande. Det har också visats att Tracy lyckas med att verka mytskapande och att 
det är det kapitalistiska samhället som han försöker sälja in som den moderna myten. 
Detta kan bero på att Tracy själv är en framgångsrik produkt av det kapitalistiska 
systemet och att han själv tjänar på dess upprätthållande med tanke på hur hans 
författarskap ser ut. 

Med hjälp av Foucault har det visats hur Tracy fungerar som en aktör för makten, en 
term som här är utbytbar med det kapitalistiska samhället. Likheterna mellan Tracys 
budskap och Foucaults teorier om kontroll och utövande av makt är så stora att man inte
kan undgå kopplingen dem emellan. Det ska dock sägas att det inte har bevisats 
huruvida Tracy agerar medvetet eller omedvetet å maktens vägnar, men det är inte heller
av någon vidare vikt med tanke på uppsatsens syfte. oavsett så fungerar Tracy som en 
agent för den av Foucault definierade makten som till varje pris vill bibehålla det 
rådande samhällssystemet.

Slutligen kan det konstateras att efter de moderna och reviderade mytkriterier som 
satts upp av Lincoln och Arvidsson och som inte längre bara gäller religiösa företeelser 
samt den granskning av Tracys texter som har genomförts så kan kapitalismen 
klassificeras som en modern mytologi. Tracy gör i sina böcker med hjälp av sitt 
språkliga uttryck flera sanningsanspråk när han försöker övertyga läsaren om att hans 
metoder är de rätta för framgång. Som en auktoritet på området sprider han sin lära och 
sina metoder till de som är villiga att tillskansa sig hans tankar och genom ett ofta 
narrativt berättande som uppfyller Lincolns och Arvidssons krav på hur en myt ser ut så 
fungerar Tracy såväl mytskapande som mytspridande. Tracys hänvisningar till för 
honom paradigmatiska naturlagar samt hans kopplingar till etablerade religioners myter 
och språk stärker ytterligare den här uppsatsens påstående att Tracys texter bidrar till att 
mytologisera kapitalismen.
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