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1. Inledning 

 

“The law began at the beginning of time. It has always been and will always be” 1 

1.1 Upptäckten 

En hemlighet som har legat gömd under årtusenden upphittas efter en livskris av 

Rhonda Byrne. Upptäckten resulterar så småningom i skrivandet av The Secret, en i 

raden av många exempel på så kallad självhjälpslitteratur. I form av en uråldrig bok 

uppenbarar sig, enligt författaren, en häpnadsväckande hemlighet om hur man når både 

mentala och materiella framgångar i sitt liv. Denna hemlighet påstås ha hjälpt storheter 

som Shakespeare, Platon, Newton och Einstein, med flera i sina arbeten.2 

Dessa personer ska, enligt Byrne, ha känt till och använt sig av något författaren kallar 

attraktionskraften, som också spelar en central roll för resonemanget i The Secret.  

       Detta är upptakten till den bok som ligger till föremål för min analys, där jag ämnar 

besvara hur Rhonda Byrne arbetar för att övertyga läsaren om hur man skapar lycka och 

framgång i sitt liv. 

       The Secret har sedan 2006 sålts i miljoner exemplar i USA.3 Det svenska folket har 

också lockats av budskapet i boken och enligt uppgifter från Energica samt ICA förlag, 

som båda har givit ut boken, har den i Sverige sålts i över hundra tusen exemplar.4 

 

1.2 Bakgrund 

Självhjälpslitteraturen kan tyckas banal i sina förenklingar över livet och individen. Den 

tillhör inte en litteraturtyp som kan stoltsera med ett avancerat litterärt eller 

vetenskapligt uttryckssätt, men ur ett retoriskt perspektiv finns det dock mycket 

intressant att studera. En intressant aspekt är att försöka urskilja de retoriska strategier 

som används i en litteraturtyp som så uppenbart använder hela sin arsenal för att  

 

                                                 
1 Rhonda Byrne, The Secret, Simon & Schuster UK Ltd (London, 2006), s. 5. 
2 Byrne,2006, s. ix. 
3 Anders Haag, ”Hemlighet som alla talar om” Svenska Dagbladet, 2007-05-29, 
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/hemlighet-som-alla-talar-om_232279.svd, (2010-10-
31, 09.15). 
4 Minst 100 000 sålda exemplar enligt information från Energica förlag den 2/11-2010. Uppgiftslämnare 
Björn Flaschen 
28 800 sålda exemplar från ICA förlag enligt information den 2/11-2010. Uppgiftslämnare Carola Hoseng. 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/existentiellt/hemlighet-som-alla-talar-om_232279.svd
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övertyga. Naturligtvis strävar alla författare i alla genrer efter att övertyga läsaren på ett 

eller annat sätt, men i självhjälpslitteraturen finns ett föreskrivande drag som inte finns 

representerad i all litteratur. Här uppmanar författaren läsaren till direkt handling, 

medan en författare till exempelvis en skönlitterär bok framför allt vill övertyga läsaren 

om värdet av det hon har skrivit.  

       Ytterligare en aspekt som är intressant att ha i beaktande är hur självhjälps- 

litteraturen i viss mån speglar det samhälle individen lever i. Jonas Aspelin, fil dr i 

sociologi och docent i pedagogik vid Malmö högskola intresserar sig för 

självhjälpslitteraturen och studerar den ur just detta perspektiv. Pehr Sällström skriver i 

förordet till Suveränitetens pris: en kritisk studie av självhjälpslitteratur, om 

självhjälpslitteraturen som ett intressant fenomen vi inte bör avfärda, då den kan ge oss 

värdefull insyn i den rådande tidsandan.5  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera hur författaren till The Secret arbetar för att 

övertyga sina läsare.  Vad är det Byrne försöker övertyga om? Vilka är hennes retoriska 

strategier och hur ser argumentationen ut? Till vilken publik riktar sig argumentationen 

i boken?  Dessa är de frågeställningar undersökningen ämnar besvara.  

       Viktigt att ta i beaktande är att uppsatsen enbart pekar på vissa av de strategier som 

används för att övertyga. På samma sätt är den argumentationsanalys som görs i under 

sökningen inte en fullständig analys, då endast ett urval av de mest förekommande 

argumenten behandlas. 

 

1.4 Teori och metod  

Som teoretisk utgångspunkt används Chaïm Perelmans teorier i  Retorikens imperium 6 

Perelmans resonemang om olika typer av auditorium är med tanke på frågeställningen 

och den typ av argumentation som finns i boken, ett viktigt inslag i denna text.  Den 

metod som används för att leda fram till hur författaren arbetar för att övertyga, går 

                                                 
5 Jonas Aspelin, Suveränitetens pris: en kritisk studie av självhjälpslitteratur, Dualis (Ludvika, 2008), s.7. 
6 Chaïm, Perelman Retorikens imperium: Retorik och argumentation(Paris 1997), övers. enligt 2:a utgåvan 
1988 av Mats Rosengren, Brutus Östlings bokförl. Symposion (Stockholm/Stehag, 2004). 
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under namnet argumentationsanalys, där Lennart Hellspongs teorier i Konsten att tala: 

handbok i praktisk retorik 7 tjänar som grund.  

       Brigitte Mral beskriver i ”Motståndets retorik: Om kvinnors argumentativa 

strategier”, hur kvinnor under historiens gång tvingats till att finna olika strategier för 

att bli hörda.8 Hennes teorier blir en intressant infallsvinkel i fallet Byrne som kvinnlig 

författare. 

       Vidare tar jag hjälp av Internet Encyclopedia of Philosophy9 och The Oxford Dictionary 

of Philosophy10 för att finna vissa av de termer som sedan används i analysen. 

       I min undersökning gör jag nedslag i författarens text och plockar ut centrala 

begrepp och påståenden i resonemanget, vilka jag sedan reflekterar och resonerar 

omkring.    

       Under hela uppsatsen använder jag termen författare och läsare för alla de personer 

som antingen producerar en text eller är mottagare av en sådan. Författare och läsare 

används då föremålet för min analys utgörs av en bok och mottagarna består således av 

ett antal läsare.   

 

1.4.1  Perelmans auditoriebegrepp 

I Retorikens imperium skriver Perelman om den nya retoriken, där han syftar på studiet 

av dialektiska resonemang och villkoren för hur de framförs.11  

       Ett av de viktigaste begreppen i Perelmans nya retorik – och som är betydelsefullt 

som utgångspunkt i min undersökning – är auditoriet.  I motsats till den antika 

retoriken, innesluter den nya retoriken tal som riktas till varje slags auditorium.12 

Författaren menar att talarens föreställning om sin publik är avgörande för hur hon 

utformar sin retorik.  Men det handlar inte bara om den aktuella talarens föreställda 

publik, utan också om dess föreställda medhåll. All argumentation måste planeras i 

relation till den publik man avser rikta sig till, med andra ord den föreställda publiken.   

                                                 
7 Lennart Hellspong, Konsten att tala: handbok i praktisk retorik, 2., (utök.) uppl., Studentlitteratur (Lund, 
2004). 
8 Brigitte Mral, “Motståndets retorik: Om kvinnors argumentativa strategier”, Rhetorica Scandinavica, 
2003, 27, s. 34 – 50. 
9 Internet Encyclopedia of philosophy, Bradley Dawden, James Fieser, 1995 – 2010, 
http://www.iep.utm.edu/, (2010-11-01, 09.15). 
10 Simon Blackburn, The Oxford dictionary of philosophy, Oxford University Press (Oxford, 1994). 
11 Perelman, 2004, s. 32. 
12 Ibid,, s. 33. 
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       Publiken definieras enligt Perelman som ”[…] alla dem som talaren vill påverka 

genom sin argumentation”. 13 Det är den mentala föreställningen talaren har på sin 

publik, snarare än den fysiska närvaron av de människor som samlats för att höra på ett 

tal, som är väsentlig. 14 Det är också denna föreställning som avgör hur han sedan formar 

sin argumentation. 

       Perelman menar att talaren alltid bör anpassa sig till sitt auditorium.15   Detta sker 

genom att förändra och modifiera auditoriets övertygelser för att skapa gillande för 

tesen. Talaren vänder sig till hela människan och stannar inte vid att adressera bara våra 

själsförnödenheter; förnuftet, känslorna eller viljan. Det talaren gör är att, beroende på 

auditorium, söka etablera olika effekter. Beroende på ämnet och det auditorium som ska 

övertygas, gäller det att hitta de metoder som bäst lämpar sig för att lyckas.         

       Argumentationens målsättning är alltså att bearbeta auditoriet och skapa konsensus 

för de teser som läggs fram. Att argumentationen på så sätt inte verkar tvinga på läsaren 

sina argument, gör henne redan till en person som tillskrivs ett visst värde.16 

       Perelman urskiljer med utgångspunkt från detta två olika slags auditorier: Det 

universella och det specifika auditoriet. De som är kompetenta och förnuftiga faller, 

enligt Perelman, under det universella auditoriet.  Mats Rosengren, som inleder, 

översätter och kommenterar Perelman i Retorikens imperium, söker förtydliga detta 

audi-torium och menar att det är det som gör anspråk på att gälla alla. Detta är ofta fallet 

i vetenskaplig, filosofisk, religiös och moralisk argumentation. 17 

       Det universella auditoriet kan involvera hela mänskligheten, åtminstone de som är 

förnuftiga och kompetenta, men det är viktigt att vara medveten om att detta auditorium 

är något talaren eller författaren konstruerar, d.v.s. den mentala föreställning hon har på 

det. Att det universella auditoriet är förnuftigt och kompetent innebär per automatik 

inte att det är frågan om en elitpublik. Foss, Foss och Trapp menar att det universella 

auditoriet generellt inte är en elitpublik eller specialister inom olika områden, men en  

 

 

                                                 
13 Perelman, 2004, s. 41. 
14

Sonja K. Foss, Karen A. Foss, Robert Trapp, Contemporary perspectives on rhetoric, 3. ed., Waveland Press  

(Prospect Heights, Ill., 2002), s. 88. 
15 Perelman, 2004, s. 38. 
16 Ibid., s. 38. 
17 Ibid., s. 42. 
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elit kan finnas inom det universella auditoriet, beroende på talarens eller författarens 

syn på det. 18 

       Det universella auditoriet behöver namnet till trots inte vara stort. Det kan innefatta 

endast talaren själv, i en överläggning med sig själv,19 eller en person där den persuasiva 

handlingen t.ex. utgörs av en filosof i färd med att övertyga en annan.20 

Vilket är då det specifika auditoriet? Rosengren hävdar att Perelmans tillvägagångssätt 

att bestämma sitt auditoriebegrepp med argumentationens syfte som utgångspunkt, ofta 

missuppfattas. Han söker därför förtydliga hur argument som riktas till specifika 

intressen hos enskilda grupper, faller under det specifika auditoriet. 21 

       Foss, Foss och Trapp skriver i Contemporary Perspectives on Rhetoric att det specifika 

auditoriet utgörs av vilken grupp som helst, oavsett om de är kompetenta och förnuftiga 

eller inte. Det kan röra sig om allt från fysiskt närvarande personer vid ett särskilt 

tillfälle till en särskild grupp människor talaren vill påverka. Detta auditorium kan i 

likhet med det universella auditoriet, innefatta endast en person, som t.ex. patienten hos 

läkaren, även då patientens hela familj finns på plats.  Det specifika auditoriet kan ibland 

bestå av en mycket stor och följaktligen varierande publik. I detta fall får man betrakta 

det specifika auditoriet som en sammansatt publik, bestående av personer med olika 

värderingar.22  Detta betyder i sin tur att författaren eller talaren måste finna en 

mångfald av olika argument för att kunna övertyga. 

       Det är inte alldeles lätt att förstå Perelmans auditoriebegrepp. Han ger en ganska 

diffus bild av det universella auditoriet då han beskriver det som kompetent och 

förnuftigt, men vad som innefattar denna definition är inte något läsaren får svar på och 

jag vill påstå att huruvida någon är kompetent eller förnuftig, ligger i betraktarens ögon.  

       Vi vet att det universella auditoriet involverar samtliga personer som är kompetenta 

och förnuftiga. Som vi läst ovan, hävdar Foss, Foss och Trapp att det specifika auditoriet 

är vilken grupp av människor som helst, oavsett om de är kompetenta och förnuftiga 

eller inte. Det betyder att det även i detta auditorium kan finnas en viss representation 

av kompetens och förnuft.  

                                                 
18 Foss, Foss, Trapp, 2002, s. 88 f. 
19 Perelman, 2004, s. 41. 
20 Foss, Foss, Trapp, 2002, s. 89. 
21 Rosengren, 2004, s. 41 f. 
22 Foss, Foss, Trapp, 2002, s. 88. 
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Perelman gör en distinktion mellan att övertala och att övertyga och menar att de tal 

som riktas mot ett specifikt auditorium söker övertala, medan tal som riktas till ett 

universellt auditorium syftar till att övertyga. 23 Den slutsats man frestas att dra ur 

Perelmans resonemang är att det specifika auditoriet innefattar mer eller mindre 

begåvade individer (med betoning på mindre) med särskilda intresseområden. En eller 

flera personer som för vilket eller vilka det gäller att hitta effektiva argument med vilka 

detta auditorium ska övertalas. Detta i motsats till det universella auditoriet där 

samtliga medlemmar är kompetenta och förnuftiga och därför inte övertalas, utan blir 

övertygade om något. 

       Det kan för läsaren vara viktigt att förstå distinktionen mellan det auditorium 

argumentationen i boken riktats mot och den faktiska läsaren i boken. Perelman 

behandlar i sitt auditoriebegrepp den argumentation som finns representerad i boken, 

med andra ord dess text och inte den faktiska läsaren eller publiken. Genom 

argumentationen i boken går det således att urskilja ett universellt eller ett specifikt 

auditorium som argumentationen riktats till.  

      Då uppsatsen senare kommer att behandla även den tidigare forskning som gjorts på 

området, inbegriper denna de läsare forskare menar utgör målgruppen för denna 

litteratur. I detta sammanhang är det med andra ord inte ett universellt eller specifikt 

auditorium som studeras, utan den faktiska läsaren. 

 

1.4.2 Ett hållbart resonemang 

Författarna till Contemporary Perspectives on Rhetoric menar att Perelman och 

Olbrechts-Tyteca skiljer på formell logik och argumentation och menar att den förra 

innefattar beräkningar som gjorts enligt antagna regler av formell och deduktiv logik. 

Vidare beskriver de Perelmans och Olbrechts-Tytecas syn på argumentation som en 

diskursiv teknik som erbjuder möjligheter att, med Perelmans och Olbrechts-Tytecas 

ord: ”[…] to induce or increase the mind’s adherence to theses presented for its 

assent.”24 

        Perelman beskriver hur Aristoteles skiljer mellan två olika resonemang: de 

analytiska och de dialektiska. I det analytiska resonemanget studeras olika former av 

                                                 
23 Perelman, 2004, s. 45. 
24 Foss, Foss, Trapp, 2002, s.86. Författarna refererar här  till Perelman och Olbrecchts-Tytecas verk The 
New Rhetoric: A Treatise on Argumentation. 
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giltig slutledning och här har syllogismen en självklar plats, då den möjliggör att ur den 

dra en nödvändig slutsats. Slutledningen är här giltig oavsett om premisserna är sanna 

eller falska. Slutsatsen är däremot sann endast om premisserna är sanna. Sanning är en 

egenskap hos satser och det oberoende av vad folk tycker . Detta medför att de 

analytiska resonemangen är demonstrativa och opersonliga. Detsamma gäller dock inte 

för det dialektiska resonemanget, som kännetecknas av att dess premisser innehåller 

allmänt accepterade åsikter och utgår således från vad som är accepterat. 25 

För att kunna omforma en argumentation till en strikt bevisföring, krävs det att 

eventuella tvetydigheter avlägsnas. Bevisföringen kräver att all tolkning som kan 

uppfattas som multipel, eller som opreciserad avlägsnas från resonemanget. 

       Perelman menar att bristen på stränghet och precision hos kvasilogiska argument 

skulle kunna uppfattas som logiskt bristfälliga, men detta är bara fallet i de resonemang 

som gör anspråk på att bevisa i strikt mening.26 I en kvasilogisk argumentation handlar 

det inte om att finna bevis för sin tes, utan om att finna tillräckligt starka argument, som 

kan förstärkas med hjälp av andra argument.  

        Vilka är då de krav man kan ställa på en bra argumentation? Ett svar är att 

argumentet ska vara hållbart och relevant. Ett argument som framstår som hållbart 

verkar också vara riktigt. Att det förefaller relevant har med resonemangets tes att göra 

och vad som är hållbart och relevant, faller automatiskt tillbaka på det perspektiv och 

den sociala ram publiken har.27 Ett religiöst argument som påbjuder en viss handling, 

blir ett ohållbart argument för en ateist, på samma sätt som ett argument som talar för 

hur man kan bli rik genom att spela på Lotto, blir ohållbart för en individ som inte tror 

att man kan vinna på spel överhuvudtaget.  

       Ett arguments hållbarhet kännetecknas av ett argument som stämmer med en 

situationsbeskrivning som lyssnarna godtar. Vad lyssnarna ser som hållbart handlar 

också om deras egna erfarenheter av en viss situation. Hellspong menar att ett 

beskrivande argument är hållbart om det verkar sant, ett värderande anses hållbart om 

det stämmer med läsarens egna värden. Det föreskrivande argumentet verkar hållbart 

om det speglar läsarens handlingsnormer. 28  En annan väsentlig aspekt är huruvida 

                                                 
25 Perelman, 2004, s. 29 f. 
26 Ibid., s. 81. 
27 Lennart Hellspong, ”Argumentationens retorik” (Södertörns högskola, 1999), 
http://webappl.web.sh.se/C1256EAE005170A5/0/09405A815CED93EAC1256F3F0052C506, (2010-11-
02, 10.00.) s. 15. 
28 Hellspong, 2004, s. 221. 

http://webappl.web.sh.se/C1256EAE005170A5/0/09405A815CED93EAC1256F3F0052C506
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argumentet är viktigt för lyssnarna. Bryr läsaren inte alls sig om vad författaren 

förmedlar, saknar argumentet relevans för tesen.29  

       Styrkan hos ett argument är beroende av att de premisser det grundar sig på godtas 

av auditoriet. Perelman urskiljer två kvalitéer hos argument som ger det dess styrka, 

nämligen giltighet och effektivitet. Ett starkt argument är följaktligen ett argument som 

övertalar på ett effektivt sätt.30 Detta i de fall argumentationen riktas mot det specifika 

auditoriet. Ett övertygande tal är i motsats till hur effektivt det är, ett som kan 

accepteras av det universella auditoriets samtliga medlemmar. 

       Det som för denna analys ter sig mycket intressant, är att publiken kan fästa stor vikt 

även vid argument som inte är hållbara, bara relevansen är tillräckligt stark. Hellspong 

menar att detta är ett utmärkande drag för önsketänkande. 31 Bara själva tanken på att 

uppnå ekonomiskt oberoende, kan ibland vara skäl nog för att köpa en lott. Med detta 

resonemang i åtanke skulle det innebära att det auditorium som utgörs av de läsare som 

både godtar och tillägnar sig innehållet i The Secret, har en stark önskan om att hitta ett 

sätt att nå materiell eller mental framgång i sina liv. Deras önskan att uppnå sina 

personliga mål är med andra ord så stark att de väljer att godta argumenten, även om de 

saknar täckning.  

 

1.4.3 En alternativ retorik 

Rhonda Byrne skriver som alla författare för att på ett eller annat sätt påverka sin 

publik. Jag har tidigare vågat påstå att det i denna typ av litteratur finns ytterligare en 

aspekt av påverkan, som inte finns representerad i all slags litteratur, när författaren så 

uppenbart söker påverka läsaren till handling genom sin argumentation.  

       Författaren till The Secret söker alltså hitta olika strategier eller tillvägagångssätt för 

att påverka publiken. Byrne är kvinna och en intressant infallsvinkel i detta 

sammanhang, blir följaktligen huruvida det går att urskilja ett mönster som skulle kunna 

hänföra argumentationen i boken till en typiskt kvinnlig sorts retorik, om nu någon 

sådan existerar. 

       Att denna typ av retorik faktiskt finns representerad i texter och tal under historiens 

gång, hävdar Brigitte Mral i artikeln ”Motståndets retorik: om kvinnors argumentativa 

                                                 
29 Hellspong, 2004, s. 220. 
30 Perelman, 2004, s. 45. 
31 Hellspong, 1999, s. 16. 
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strategier”. I texten anknyter Mral till en pågående diskussion om en förnyelse av den 

retoriska teorin. Här diskuteras, enligt artikelförfattaren, sedan över tjugo år tillbaka, 

vikten av retoriken ur ett kvinnligt perspektiv, då man anser att man genom detta 

perspektiv skulle kunna uppnå en förnyelse av den retoriska teorin.  

       Efter att genom denna ambition senare har infört det kvinnliga perspektivet i 

retoriken, hävdar man nu att det förutom den dominerande klassiska traditionens 

retorik, också existerar olika slags retoriska traditioner. Traditioner som har utvecklats i 

olika grupper utanför den traditionella manliga sfären, och en av dessa grupper 

innefattar kvinnor. Tanken grundas utifrån föreställningen om att retoriska strategier 

styrs av en talares position i samhället.32 

       Mral beskriver hur kvinnor och andra grupper av individer i positioner som inte 

gynnats i samhället, har utvecklat raffinerade strategier för att kunna bli hörda på den 

retoriska arenan. 33 

       Hon hävdar att retoriken kan ses som tydligt könsbestämd, då den har innefattats av 

den konst som tillhört männen, men hon påpekar samtidigt att betraktandet av 

argumentationen som ett könsbestämt fenomen, annars ter sig ganska absurd. 34 Att se 

på retoriken utifrån den som könsbestämd, handlar istället om att kunna lyfta in den 

retorik Mral refererar till som den ”andra” retoriken. Något som skulle kunna leda till en 

förnyad syn av den idag rådande argumentationsteorin. 

       Mral utgår i sin studie från att argumentationen alltid är beroende av talarens 

position i den för samhället uppställda rangordningen. Hon inför därför begreppet status 

i argumentationsteorin, som en bidragande orsak till hur argumentationen uppfattas. 

Status är, enligt artikelförfattaren något man i argumentationen tilldelas av publiken 

eller motståndaren. Det är också i detta sammanhang Mral påpekar att kvinnor redan 

från början har, eller har haft låg status och genom detta en helt annan utgångspunkt än 

männen. En utgångspunkt som hos kvinnor tvingat fram en utveckling av andra strat- 

egier för att bli hörda. 35 Med andra ord har kvinnor genom olika kommunikations-

smönster skaffat sig en plats i det dominerande patriarkala samhället.  

                                                 
32 Mral, 2003, s. 34. 
33 Ibid., s. 35. 
34 Ibid., s. 34 f. 
35 Ibid., s. 38. 
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       Grundförutsättningen för Mrals resonemang, är att vi fortfarande lever i ett 

patriarkalt samhälle. 36  

              Artikelförfattaren beskriver en rad olika mönster eller strategier som utmärker 

kvinnor i en talarsituation under tider av talförbud.  En strategi innebär att tona ner sitt 

kön och följaktligen försöka vara något annat än kvinna, med andra ord, genom att vara 

som en man.  Ödmjukhetstopoi som att egentligen vilja vara tyst och inte ha förmågan 

att tala, men anse sig tvingad på grund av olika omständigheter, är ett annat mönster 

Mral har kunnat urskilja. Här ingår också att tala för andra eller för andras sak, d.v.s. att 

fungera som språkrör. Ytterligare en strategi är att inbjuda till samtal och på så sätt tona 

ner sin egen auktoritet.37  

 

1.5 Tidigare forskning 

Det finns ingen tidigare forskning som direkt studerar den för analysen utvalda boken. 

Däremot finns flera studier som på olika sätt bearbetar självhjälpslitteraturen och för att 

kunna tillämpa och reflektera över tidigare forskning, har jag därför vänt mig till de 

studier som behandlar självhjälpslitteraturen ur ett generellt perspektiv.   

       Det som är av främsta intresse för denna uppsats är forskningen om vad det är som 

får så många människor att ta sin tillflykt till dessa böcker. Detta för att kunna få en bild 

av hur en eventuell läsare i The Secret ser ut. 

       Både den amerikanska och den svenska forskningen har behandlat 

självhjälpslitteraturen tidigare. Gemensamt för dem är dock att de behandlar denna typ 

av litteratur ur ett socialt och samhälleligt perspektiv. Jag har avgränsat den tidigare 

forskningen, genom att välja ut tre amerikanska studier som behandlar 

självhjälpslitteraturen utifrån vad det är som får det amerikanska folket att ägna så stor 

del åt just denna typ av litteratur. Dessa tre studier bearbetar självhjälpslitteraturen ur 

olika perspektiv, där majoriteten ser den ur ett kulturkritiskt perspektiv, medan en av 

studierna ser på den som en källa till självkännedom för ambitiösa individer vars mål är 

att utveckla alla delar av sig själva. 

       Den svenska forskningen representeras av Jonas Aspelins iakttagelser i Suveränitet-

ens pris 38 En studie baserad på en stor del självhjälpslitteratur, där författaren söker 

                                                 
36 Mral, 2003, s. 39. 
37 Ibid., s. 42 f. 
38 Aspelin, 2008. Se not sid. 4. 
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urskilja den föreställning om människan som ligger till grund för innehållet i dessa 

böcker.  

       Ytterligare en amerikansk studie som kan vara värdefull för läsaren att känna till och 

som jag i uppsatsen bara kort vill nämna, är den av Wendy Kaminer skrivna I’m Dysfunc-

tional, You’re Dysfunctional: The Recovery Movement and Other Self-Help Fashions. Här 

anlägger Kaminer en mycket kritisk hållning till att självhjälpslitteraturen gör anspråk 

på att hjälpa en enskild individ att ta sig ur kriser av olika slag. Kaminer går till hård 

attack på både författare och läsare till självhjälpslitteraturen, som hon refererar till som 

ren nonsens. 

       Kaminers kritik riktas främst mot de olika program som gör anspråk på att hjälpa en 

enskild individ genom, enligt författaren, en rad oseriösa råd. 39 

 

1.5.1 Självhjälpslitteraturen ur ett kulturkritiskt perspektiv 

Steven Starker skriver i Oracle at the Supermarket: The american preoccupation with self-

help books, om självhjälpslitteraturen som ett modernt orakel, som erbjuder 

medborgarna vägledning inom en rad olika områden. 40 Den enskilda individen 

förutsätts med andra ord ha ett behov av vägledning på olika plan.     

       Självhjälpslitteraturen gör anspråk på att besitta kompetens inom praktiskt taget 

vilket område som helst, samtidigt som den saknar extern granskning.41 Att kunna ta del 

av expertutlåtanden som inte kostar en förmögenhet, utan som kan införskaffas till en 

låg kostnad, till skillnad från det arvode professionella psykologer kräver är, enligt 

Starker, en av anledningarna till självhjälpsböckernas succé.     

       Andra faktorer som bidrar till denna boks framväxt är lättillgängligheten samt att 

läsaren kan vara anonym och följaktligen inte behöver dela med sig av sitt privatliv till 

en främling. Dessa faktorer bekräftar Starkers syn på den läsare som tillägnar sig 

innehållet i självhjälpslitteraturen, som en individ med olika typer av problem som 

behöver bearbetas. 

                                                 
39 Wendy Kaminer, I’m Dysfunctional, You’re Dysfunctional: The Recovery Movement and Other Self-Help 
Fashions, Vintage (New York, 1993). 
40 Steven Starker, Oracle at the supermarket: The american preoccupation of self-help books [1989] 
Transactions Publishers (New Brunswick, New Jersey, 2008), s. 5 
41 Starker, 2008, s. 5.  
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       Starker menar vidare att läsandet av en självhjälpsbok, som blivit en storsäljare, 

erbjuder en gemenskap med andra människor som kan diskutera innehållet med 

varandra.42 

       Att denna typ av litteratur riktas mot den så kallade låg-läsaren är en annan åsikt 

som förs fram i Starkers resonemang. Han menar att denna typ av bok söker 

kommunicera på ett intressant, läsbart och förenklat sätt med en bred publik och ställer 

inga krav på tidigare erfarenhet eller utbildning hos läsaren. Vidare utger den sig för att 

tillfredställa ett för läsaren omedelbart behov. 43  

       Många böcker inom denna typ av litteratur fastställer auktoritativa regler för hur 

individen bör bete sig, som läsaren förväntas följa. Följer läsaren dessa regler, kan 

författaren lova framgång inom olika områden. Starker menar att denna typ av 

självhjälpslitteratur har en både föreskrivande och beskrivande sida, då den beskriver 

sakförhållanden men också upprättar ett antal regler författaren uppmanar läsaren att 

följa. Vid händelse att läsaren inte lyckas i sin ambition att utvecklas inom ett speciellt 

område, indikerar det bara att läsaren inte har följt de föreskrivna råden eller reglerna.44  

       En annan typ av upplägg inom självhjälpslitteraturen ser Starker i de böcker som 

förmedlar ett budskap i ett slutet system där en fristående och komplett filosofi dikterar 

villkoren för framgång.  Denna typ av självhjälpsbok förmedlar en filosofi som avråder 

läsaren från interaktion med andra perspektiv. Denna ställs i motsats till de böcker som 

förmedlar en filosofi där läsaren istället uppmanas till att söka information och 

påverkan även från andra håll. 45 

       Starker refererar till en under 2000-talet framväxande rörelse som banade väg för 

en ny filosofi: The New Thought, där grundtanken var den gudomliga sidan av 

människan genom den skapande kraften som fanns i konstruktivt tänkande. Man 

koncentrerade sig här på att lära ut de tekniker människan behövde för att skapa 

framgång, med andra ord en form av mindpower, där syftet var att lära sig kommunicera 

sina tankar till Gud.46  

       Micki McGees undersökning tar också avstamp i den stora fascinationen för 

självhjälpslitteraturen i Amerika. I Self-Help, Inc : Makeover Culture in American Life, ser 

                                                 
42 Starker, 2008 s. 6. 
43 Ibid., s. 9. 
44 Ibid., s. 9. 
45 Ibid., s. 9 f. 
46 Ibid., s. 20 f. 
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författaren kopplingar mellan självhjälpskulturen och landets ekonomiska och sociala 

utveckling. Hon menar att den ekonomiska otryggheten gällande löner som stagnerat 

och osäkra anställningsförhållanden tillsammans med andra faktorer, bidrar till 

intresset för självhjälpslitteraturen. Individen upplever att den personliga säkerheten på 

så sätt är hotad och enligt författaren är ångest en vanlig förekommande känsla. För att 

hantera denna ångest blir man av självhjälpslitteraturen rådd att arbeta hårdare och att 

investera i sig själv och på så sätt förbättra sig själv. 47 Ju mindre förutsägbart individens 

liv har blivit, ju mer uppmanas hon att styra sitt liv och på så sätt kontrollera sitt eget 

öde. 

        McGee menar att individen spenderar allt mer tid på arbetet och uppmanas 

samtidigt att jobba ännu hårdare med sig själv, för att fortsätta vara konkurrenskraftig 

på arbetsmarknaden. Hon finner det därför föga förvånande att självhjälpslitteraturen 

därför erbjuder en stor mängd självhjälp som gör anspråk på att innehålla råd som sägs 

trygga individens ekonomiska säkerhet.        

       Men självhjälpslitteraturen innehåller, enligt författaren även fällor, då individen 

genom denna litteratur riskerar att hamna i en annan sorts slaveri, där hon inte blir 

förbättrad, utan överarbetad. 48 Den enskilda individen får rådet att arbeta med sig själv 

och på så sätt producera bilden av sitt eget liv som ett konstverk, vilket hon själv skapat 

och även styr över.  

       McGee menar att detta självskapande i sig innebär motsättningar, då dessa ”artister” 

(författarens uttryck), samtidigt är vanliga medborgare och arbetare som måste kunna 

försörja sig själva och sina familjer. Individen omfattas, enligt McGee, inte av de krav 

som ställs på hur en perfekt make eller maka bör vara, eller hur den enskilda individen 

ska kunna bli mästaren över sitt eget liv. Istället omfattas hon av kraven och 

förväntningarna från arbetsgivare som konkurrerar i en global ekonomi.49 

       Självhjälpslitteraturen erbjuder med andra ord råd som den enskilda individen har 

svårt att följa, baserat på de faktiska krav verkligheten ställer henne inför, vilket också 

innebär en både orimlig och motsägelsefull guidning från självhjälpslitteraturen. 

       Den svenska forskaren Jonas Aspelin refererar i Suveränitetens pris till 

självhjälpslitteraturen som ”en sorts populärpsykologiska fackböcker som syftar till att 

                                                 
47 Micki McGee, Self-Help, Inc.:  [elektronisk resurs] Makeover Culture in American Life, Oxford University 
Press (Oxford, 2005), s.12. 
48 McGee, 2005, s. 12. 
49 Ibid., s. 140. 
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hjälpa människor att bli lyckligare och effektivare”. 50 Det är alltså förmågan att leva som 

dessa böcker gör anspråk på att lära ut.  

       Böckerna tillhör, enligt Aspelin en typ av litteratur som faller under benämningen 

icke-fiktion och definieras lätt genom att de finns att hitta under ämnet psykologi och 

behandlar teman som fysisk hälsa och spiritualism.  Aspelin menar vidare att 

självhjälpslitteraturen kännetecknas av att ha en exklusiv idé om hur den enskilda 

individen ska leva sitt liv. Detta sker ofta genom användandet av en intagande och 

säljande formulering.51  

       Pehr Sällström skriver i förordet till Suveränitetens pris, att denna typ av litteratur 

går rakt på sak utan problematiserade resonemang och utlovar dessutom resultat. Han 

menar att författarna skickligt knyter an till rådande föreställningar som är typiska för 

samtiden och som dessutom ”omhuldas av massmedia”. 52 

       Aspelin hävdar vidare att självhjälpslitteraturen har en övertalande karaktär med ett 

antal retoriska strategier, men att det inte är detta som utgör intresset för hans 

forskning. Han vill istället undersöka vad det är för föreställningar om människan som 

ligger till grund för utläggningarna i denna typ av litteratur.53 

       I Suveränitetens pris utgår författaren ifrån att man inom självhjälpslitteraturen 

placerar varat inom individen, men han menar också att människan ses som fristående 

från sin omgivning och inte står i direkt förbindelse med sin omvärld. 

Självhjälpsförfattarna vill få läsaren att se två olika egenskaper hos omvärlden, vilket 

underförstått betyder att det finns en yttre och en inre värld. Det är just denna inre värld 

som läsaren kan skapa på egen hand, medan den yttre omvärlden ofta beskrivs som ond 

och därför något man bör avskärma sig från.  

       Aspelin menar att vissa författare sätter likhetstecken mellan den yttre och den inre 

världen och påstår att den yttre världen i själva verket är en spegling av individen. Dessa 

författare förmedlar också budskapet om att läsaren själv kan styra hur hon vill uppfatta 

sitt liv. Det handlar alltså om hur den enskilda individen väljer att tolka det som sker 

utanför henne. 54 

                                                 
50 Aspelin, 2008, s. 17. 
51 Ibid., s. 33. 
52 Sällström, 2008, s. 7. 
53 Aspelin, 2008, s. 24. 
54 Ibid.,  s. 49 f. 
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       Självhjälpslitteraturen grundar sig, enligt Aspelin på antagandet att den enskilda 

individen är fri att skapa sig själv och på så sätt också har ansvar för sig själv. I detta 

resonemang ligger också tanken att den enskilda individen bara är ansvarig för sin egen 

verklighet, vilket inte innebär något problem, då denna syn grundar sig på 

uppfattningen om att det bara är den enskilda individens egen verklighet som räknas.55    

       Vi kan alltså urskönja samma tendens inom den svenska som inom den amerikanska 

forskningen, gällande synen på den enskilda individen och dess betydelse. 

       Aspelin hävdar i likhet med Starker att självhjälpsboken förutsätter att dess läsare 

har någon typ av personliga problem.  Han menar att författaren till att börja med måste 

förmå läsaren att förstå att hennes situation är otillfredsställande eller ohållbar, för att 

sedan beskriva på vilka sätt. Det finns med andra ord vissa problem, vilket också 

betyder att författarna har en uppgift att lösa. 56 Den utgångspunkt författarna har i 

samband med problemformuleringen är att människan har hamnat i obalans i 

förhållande till sitt sanna väsen. 57 

       Aspelin beskriver hur författare i denna litteraturtyp söker få läsaren att se hur hon 

ofta hindras i sin utveckling genom bristande målmedvetenhet. För det första har hon en 

oklar bild av sig själv samtidigt som hon inte kan förstå hur hon ska kunna nå de 

uppsatta mål hon har satt för sig själv. 58 För att lyckas med detta krävs följaktligen ett 

självreflekterande arbete som författarna kan erbjuda. 

       Starker, McGee och Aspelin ser på självhjälpslitteraturen utifrån övertygelsen om att 

den för individen ska lösa olika typer av problem. Att individen behöver vägledning och 

att hon är oförmögen att själv kontrollera sitt liv är en annan gemensam inställning i de 

olika studierna. 

       

1.5.2 Självhjälpslitteraturen som livsfilosofi 

Som synes har alltså de flesta forskare en relativt kritisk inställning till 

självhjälpslitteraturen, avseende både författare och läsare till denna typ av böcker.  

Men det finns också exempel på forskare som intar en mer positiv inställning till 

fenomenet. 

                                                 
55 Aspelin, 2008, s. 60. 
56 Ibid.,  s. 63. 
57 Ibid.,  s. 64. 
58 Ibid.,  s. 114. 
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       Sandra Dolby är, liksom både Starker och McGee intresserad av den stora 

fokuseringen på självhjälpslitteratur i USA. Men till skillnad från Starker, som ser den 

huvudsakliga självhjälpsläsaren som en lägre utbildad individ, ser Dolby på 

självhjälpslitterauren som ett sätt för en samtida utbildad amerikan att utveckla sin 

visdom och leva ett tillfredställande liv. 59 Dolby påpekar i förordet hur kritiker tidigare 

avfärdat självhjälpslitteraturen som ren ”smörja”, men är dock själv beredd att se på 

självhjälpslitteraturens författare och läsare som intelligenta och seriösa individer, 

delaktiga i att bygga upp och beskriva den amerikanska världsbilden och hon menar 

följaktligen att de förtjänar att bli tagna på allvar.60  

       Dolby anser att självhjälpsboken i själva verket tillhandahåller ett sätt att för 

människor skaffa sig kunskaper om sin omvärld, på samma sätt som man tidigare guidat 

sig genom livet med hjälp av klassiska filosofer eller av Bibeln. 61  

       Att självhjälpslitteraturen är ett viktigt hjälpmedel i ambitionen att studera en 

kulturs världsåskådning, är en annan, enligt Dolby, viktig aspekt och hon menar att 

självhjälpsförfattare använder delar av en redan rådande världsbild och införlivar dem i 

sina böcker. På så sätt återanvänds en redan etablerad världsåskådning.62 Dolby anser 

vidare att självhjälpsböcker inte bara är ett rakt och ärligt sätt att uttrycka sig, utan 

genom dessa ges också en möjlighet att analysera och tolka omvärlden.63 

       Dolby ser på självhjälpslitteraturen utifrån föreställningen om den som en kulturell 

artefakt. En slags uttrycksfull föreställning liknande de vi ser i ballader eller sagor. Hon 

menar dock inte att denna typ av litteratur är folktro, men att den skulle kunna fungera 

som sådan.  Det handlar, enligt Dolby om berättelser baserade på dessa författares 

verkliga upplevelser.  

       Att den enskilda individen är i centrum är grundtanken i både Starkers och Dolbys 

resonemang och Dolby urskiljer med utgångspunkt från detta olika typer av jag som 

författare till denna typ av litteratur riktar sig till. Oavsett vilket jag läsaren tillhör 

                                                 
59 Sandra Dolby, Self-help books: why Americans keep reading them, University of Illinois Press (Urbana, 
2005) s. viii. 
60 Dolby, 2005,  s. ix. 
61 Ibid.,  s. xi. På sid. 8 finns ytterligare argument för att självhjälpen fungerar som ett sätt för människor 
att utbildas och utvecklas. 
62 Ibid.,  s. 1. 
63 Ibid., s. 11. 
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vänder hon sig till författaren för att denne talar till hennes behov samt för att få en 

klarare bild över vad hennes uppgift i världen är.64 

       Starker, Dolby och McGee söker finna anledningarna till det stora intresset för 

självhjälpslitteraturen i USA. Vilka det är som tillägnar sig denna typ av litteratur blir 

följaktligen en viktig utgångspunkt.  

       Starker utgår ifrån att det rör sig om en läsare som är i behov av någon form av hjälp. 

Hans resonemang blir genom detta antagande dock problematiskt, när han sedan 

antyder att det rör sig om en ovan läsare, vilket i så fall betyder att en individ som söker 

bot för något per automatik är en ovan läsare, med andra ord en lågutbildad läsare. 

       Dolbys resonemang skiljer sig markant från Starkers, då hon istället anser att det är 

fråga om en välutbildad individ, som genom detta vill uppfylla även andra delar av sig 

själv. I Dolbys fall rör det sig inte om en bot som läsaren söker finna, utan om en 

ambition att bli ännu bättre.  Den gemensamma nämnaren för båda författarna är att de 

urskiljer det individualiserade samhället och den enskilda individens roll i det. De menar 

att självhjälpslitteraturen bekräftar denna syn, då den adresserar och bekräftar den 

enskilda läsaren för att i Starkers fall, erbjuda bot och i Dolbys fall, självutveckling. 

      McGee ser den ekonomiska utvecklingen i landet som en bidragande orsak till 

intresset för självhjälpslitteraturen. Den ekonomiska otryggheten får den enskilda 

individen att söka sig till självhjälpslitteraturen som i sin tur gör anspråk på att kunna 

hjälpa individen ur denna otrygghet. Hon menar att den enskilda individen uppmanas 

att ständigt förbättra sig själv, vilket paradoxalt nog inte leder till förbättring, utan 

snarare till att den enskilda individen blir överarbetad.  

       Det handlar i McGees fall om en individ som vänder sig till självhjälpslitteraturen i 

syfte att antingen bibehålla eller förbättra det egna jaget, för att kunna konkurrera på en 

allt snävare arbetsmarknad. McGee ser nödvändigtvis inte på läsaren som tillägnar sig 

innehållet i självhjälpslitteraturen som en individ med ett antal problem som behöver 

lösas. Istället handlar det om en slags förfining av det egna jaget. En förfining som, enligt 

McGee leder till att den enskilda individen istället för att förbättras, försämras i takt med 

den arbetsbörda det självutvecklande arbetet innebär, i kombination med det dagliga 

arbete hon tvingas utföra för sitt uppehälle. 

       Aspelins tankegångar följer i viss mån detta resonemang, då han hävdar att 

självhjälpslitteraturen förmedlar en känsla av att individen saknar något. Han menar i 

                                                 
64 Dolby, 2005, s. 20 – 24. 
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likhet med McGee att självhjälpslitteraturen strävar efter att förvissa individen om 

hennes ohållbara situation. 

       Både Aspelin och McGee urskiljer självhjälpskulturens övertygelser om att 

människan skapar sin egen tillvaro och att hon på så sätt är mästaren över sitt eget liv. 

En övertygelse som självklart får konsekvenser hos läsaren, i form av ett konstant behov 

av självutveckling. 

 

1.6  The Secret - En kort resumé 

Författaren Rhonda Byrne får efter en tids sjukdom ta del av innehållet i en hundra år 

gammal bok. Denna bok avslöjar en hemlighet som har varit känd endast för ett antal 

människor under historiens gång. Gemensamt för dessa människor är att de alla kan 

stoltsera med framgångsrika liv, som erkända och hyllade stora män. 

        Författaren börjar spåra hemligheten tillbaka i tiden och genom detta lyckas hon 

komma i kontakt med ett antal idag levande människor som alla har känt till och använt 

sig av hemligheten. Dessa personer delar nu med sig av sina samlade erfarenheter av 

hur de med hjälp av denna hemlighet, lyckats uppnå stora framgångar i sina liv.  

       Genom att fokusera och använda tankens kraft träder något författaren kallar 

”attraktionslagen” i kraft. Denna lag likställs med gravitationskraften och har, enligt 

författaren verkat sedan tidernas begynnelse. Lagen om attraktion arbetar genom att 

attrahera tillbaka företeelser eller situationer till den enskilda individen, som ett svar på 

det hon fokuserat mest på. Den enskilda individen fungerar med andra ord som en 

magnet, som drar till sig det hon tänker på. Detta resulterar i sin tur i att den enskilda 

individen är ansvarig för både det positiva och det negativa som uppenbarar sig i hennes 

liv. Genom att lära sig styra sina tankar kan människan således skapa sig det liv hon 

drömmer om.  

       Boken är uppbyggd genom att författaren delar med sig av hur hon kommit att 

uppfatta attraktionskraften. Tillsammans med henne står ett antal medförfattare Byrne 

refererar till som ”lärarna”, som genom en lång erfarenhet av attraktionskraften delger 

läsaren sin syn på fenomenet.  
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2. Retorisk analys av The Secret 

2.1 Författarens syfte och tes 

Om det är möjligt att urskilja ett mål eller syfte med Rhonda Byrnes text, så är det att 

hon vill avslöja hemligheten som hon menar ligger bakom all slags framgång. Hon 

hävdar dessutom att individen besitter enorma förmågor som hon vill beskriva och 

medvetandegöra. Byrne hävdar att det existerar en stark naturkraft som människan har 

förmåga att kontrollera. Syftet med boken är att sprida denna kunskap till hela världen 

och hennes utmaning blir således att bevisa denna krafts existens samt hur och varför 

människan styr sitt eget öde genom att använda denna kraft på rätt sätt.65 

       Tesen Byrne driver är att människan är gudomlig och jag kommer i detta avsnitt visa 

på de argument som stöder denna tes. Till att börja med vittnar bokens förord om tesen 

då Byrne skriver följande ord om vad läsaren kan förvänta sig då hon tar del av 

innehållet i The Secret: ”As you travel through it’s pages, and you learn The Secret, you 

will come to know how you can have, be, or do anything you want. You will come to know 

who you really are. [Min kursiv] You will come to know the true magnificence that awaits 

you.” 66 Den kursiverade meningen understryker att människan skulle kunna vara något 

annat än vad hon är. I kombination med övriga citat är just denna mening avgörande för 

hur jag har kunnat urskilja tesen om människan som gudomlig. Byrne menar att den 

enskilda individen är så mycket mer än vad hon framstår som och formulerar följande 

ord: ”When we look around us, even at our own bodies, what we see is the tip of the 

iceberg.”67 Citatet syftar till att förtydliga det författaren redan varit inne på. Läsaren 

kommer att bli varse om vem hon egentligen är och hon ska förstå att det hon ser bara 

är en liten del av något stort.  

       Ett av de tydligaste beläggen för det gudomliga temat sker då författaren hävdar att 

människan inte bara är ”kött och blod”. I följande citat fortsätter Byrne på samma spår 

och förklarar vem, eller snarare vad hon menar att människan egentligen är:  

 

Most people define themselves by this finite body, but you’re not a finite body. Even under a 
microscope you’re an energy field. What we know about energy is this: You go to a quantum 
physicist and you say, “What creates the world?” And he or she will say, “Energy.” Well, 
describe energy. “OK, it can never be created or destroyed, it always was, always has been, 

                                                 
65 Byrne, 2006, s. xi. 
66 Ibid.,  s. xii.  
67 Ibid.,  s. 155. 
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everything that ever existed always exists, it’s moving into form, through form and out of 
form.” You go to a theologian and ask the question, “What created the Universe?” And he or 
she will say, “God”. OK, describe God. “Always was and always has been, never can be created 
or destroyed, all that ever was, always will be, always moving into form, through form and 
out of form,” You see, it’s the same description, just different terminology. 
 
So if you think you’re this “meat suit” running around, think again. You’re a spiritual being! 
You’re an energy field, operating in a larger energy field. 68 

 

Som ren energi menar Byrne att den enskilda individen alltid har funnits och alltid 

kommer att finnas till. Den enskilda individen är med andra ord evig. 69 

       Då uppfattningen om människan som dödlig idag är en vedertagen sanning, kan man 

i resonemanget om människan som evig, utgå ifrån att författaren betraktar henne som 

icke mänsklig, alternativt som mer än bara en människa.     

       Författaren sätter likhetstecken mellan den energi, som hon hävdar är upprinnelsen 

till skapelsen och Gud som samma slags kraft. Då Byrne påstår att människan består av 

samma vibrerande energifält, innebär det följaktligen att den mänskliga individen ges 

samma egenskaper som den gud författaren talar om och därför också är gudomlig. 

       Det mest centrala begreppet i Byrnes text är den påstådda attraktionskraften. Detta 

begrepp fungerar också som stöd för tesen att människan är gudomlig, då hon har 

förmågan att kontrollera och styra denna kraft. Att kunna behärska naturkrafter räknas 

väl annars generellt inte som en mänsklig egenskap.  

       Kraften definieras som och likställs av författaren med en naturlag: ”The law of 

attraction is a law of nature. It is as impartial and impersonal as the law of gravity is. It is 

precise, and it is exact.” 70  Människan kontrollerar denna kraft genom sina tankar och 

styr på så vis över vad som kommer att uppenbara sig i hennes liv:  

 

It is the law that determines the complete order in the Universe, every moment of your life, 
and every single thing you experience in your life. It doesn´t matter who you are or where 
you are, the law of attraction is forming your entire life experience, and this all powerful law 
is doing that through your thoughts. You are the one who calls the law of attraction into 
action, and you do it through your thoughts.71 

 

Genom att kontrollera denna kraft menar Byrne att den enskilda individen själv skapar 

det liv hon vill leva och författaren använder följande påstående: ”You are the designer 

                                                 
68 Byrne, 2006, s. 158 f. 
69 Ibid., s. 159. 
70 Ibid., s. 27. 
71 Ibid., s. 5. 
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of your destiny. You are the author. You write the story. The pen is in your hand, and the 

outcome is whatever you choose.” 72  

       Författaren påstår vidare att attraktionskraften är en ofelbar lag, vilken hela 

skapelseprocessen hänger på: “[…] the law of attraction as ”the greatest and the most  

infallible law upon which the entire system of creation depends”73 

       Ytterligare exempel på människan som gudomlig finns att läsa i berättelsen om två 

personers mirakulösa tillfrisknande efter att ha tillämpat attraktionskraften och på så 

sätt blivit botade.74  

       Människan har alltså förmågan att skapa sitt eget liv och hon gör det genom en kraft 

som hon styr med sina tankar. Denna kraft är ansvarig för skapelsen. Människan består 

av samma energi eller kraft och kan, i likhet med energi och Gud aldrig skapas eller 

förintas och hon omvandlas ständigt mellan olika former. Hon ska nu bli medveten om 

vem hon egentligen är: Människan är gudomlig. 

      The Secret är tesen till trots, ingen utpräglad religiös text. Snarare är den ett exempel 

på det Aspelin beskriver som självhjälpsförfattares tendenser att tala om människan 

som en varelse med en gudasänd förmåga med vilken hon kan skapa sitt liv.  Den kraft 

som människan besitter för att lyckas med detta kommer inifrån och det är endast den 

enskilda individen som avgör hur hennes liv kommer att utvecklas.75  

       Även Starker beskriver, som vi läst tidigare, The New Thought, som den inriktning 

där den gudomliga sidan av människan förmedlas. Byrnes resonemang spränger med 

andra ord inga gränser. Att vara resultatet av sina tidigare livsval är heller ingen ny 

tanke. Författaren tar i själva verket del av en redan etablerad tradition, men den stora 

skillnaden är att hon tar resonemanget till ytterligare en nivå, då hon beskriver vad 

denna kraft består i och varför människan kan styra den.  

 

2.2 Strategier för att påverka  

2.2.1 Att skapa intimitet och förtroende 

Perelman talar om hur argumentation utan bevisföring tjänar ett visst syfte. En 

argumentation strävar i motsats till bevisföring inte till att sluta sig till vad som följer ur 

vissa premisser. Argumentationens mål är istället att framkalla eller förstärka gillandet 
                                                 
72 Byrne, 2006, s. 166. 
73 Ibid.,  s. 5. 
74 Ibid.,  s.128 f samt 136 f. 
75 Aspelin, 2008, s. 56.  
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av den eller de teser man lägger fram. För att omvandla en argumentation till ett 

tvingande bevis krävs att alla de termer eller begrepp man använder preciseras och 

tydliggörs. En tvingande bevisföring kräver vidare att eventuella tvetydigheter inte finns 

representerade i texten så att resonemanget inte går att tolka på ett flertal olika sätt. 

       Genom att bara argumentera, utan att försöka bevisa, upplevs författaren eller 

talaren som en person som inte försöker påtvinga någon sin vilja. Detta sker genom att 

personen i fråga modifierar argumentationen för att vinna auditoriets gillande för tesen, 

vilket, enligt Perelman, medför att en argumentation aldrig existerar i ett tomrum. Det 

förutsätter att det finns en etablerad kontakt mellan författaren och läsaren. 76 

Ett tydligt exempel på hur författaren till The Secret argumenterar utan att göra anspråk 

på att tvinga på läsaren sin vilja sker i slutet av boken: 

 

The knowledge of The Secret is being given to you, and what you do with it is entirely in your 
hands. Whatever you choose for You is right. Whether you choose to use it, or whether you 
choose not to use it, you get to choose. The freedom of choice is yours.77 

 

Detta är också ett säkert sätt att skapa en god och nära relation till läsaren. Byrne ger 

henne all den vägledning hon behöver, men förmedlar samtidigt till läsaren att det i 

slutändan är hon själv som avgör vad hon kommer att göra med det som nu kommit till 

hennes kännedom. 

       Att skapa en god relation till läsaren eller att med andra ord göra henne välvilligt 

inställd, är något Cicero påpekat som en av flera avgörande faktorer för hur väl ett tal 

ska lyckas. Hellspong beskriver hur inledningen i ett tal, enligt Cicero har tre olika 

funktioner, vars syfte är att fånga publiken. Det handlar om att göra varje lyssnare 

uppmärksam på vad som komma skall, att göra lyssnaren välvilligt inställd till talaren, 

samt att göra lyssnaren läraktig. 78  Att göra lyssnaren välvillig eller benevólus, handlar 

översatt till The Secret om att Byrne vill göra varje läsare välvilligt inställd till henne.  

       Därför uttrycker hon tidigt i boken hur viktig läsaren är genom att adressera henne 

personligen. Hennes mål är att boken ska bringa glädje till miljarder människor världen 

över. Hon delar därför med sig av sina upplevelser, så att fler ska kunna dra fördelar av 

hemligheten.79 Boken är dedikerad direkt till läsaren med orden: 

”Dedicated to You. 
                                                 
76 Perelman, 2004, s. 37. 
77 Byrne, 2006, s. 179. 
78 Hellspong, 2004, s. 117. 
79 Byrne, 2006, s. xi f. 
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May the Secret bring you love and joy for your entire existence.  

That is my intention for you and for the world.” 80  Samma ord, med undantag från den 

första raden, återkommer på bokens sista sida och texten söker på så sätt omsluta 

läsaren med sin värme och omtanke om henne. För att etablera ett personligt tilltal och 

en nära relation mellan sig och läsaren skriver Byrne i förordet hur hon vill att läsaren 

ska känna en personlig relation till boken: 

 

You will notice throughout the book that in certain places I have capitalized the word ”You”. 
The reason I did this is because I want you, the reader, to feel and know that I created this 
book for you. I am speaking to you personally when I say You. My intention is for you to feel 
a personal connection with these pages, because The Secret has been created for You.81 

 

Citatet ovan visar ett nästan skolboksaktigt exempel på captatio benevolentiae, d.v.s. hur 

författaren arbetar för att göra läsaren välvilligt inställd till henne.  

       En annan strategi för att etablera en nära relation till läsaren i syfte att göra henne 

välvilligt inställd, är att ge ett exempel från sitt eget liv. Byrne beskriver i förordet till 

boken hur hennes liv tidigare slagits i spillror, men hur den stora förtvivlan hon kände 

snart skulle komma att vändas till en stor gåva. 82 Genom denna strategi visar författaren 

sin egen sårbarhet och knyter på så sätt an till de läsare som upplever liknande känslor 

av förtvivlan eller hopplöshet och som då identifierar sig med författaren.  

       Att Byrne vänder sig med ett direkt tilltal till läsaren och söker etablera en nära 

relation till henne indikerar också den allmänna synen på individen som det centrala för 

tillvaron.  

Att skapa en nära relation till läsaren är som vi kan se en viktig strategi i The Secret. 

Byrne åstadkommer denna känsla av närhet genom att redan från början tillägna boken 

direkt och personligen till den enskilda läsaren samt genom att själv anförtro sig åt 

henne. En ömsesidig närhet skapas då läsaren vänder sig till Byrne med sina egna tankar 

och funderingar, samtidigt som Byrne anförtror läsaren sina tidigare prövningar.  

 

2.2.2 Verklighetens olika skepnader 

Texten söker hos läsaren etablera känslan av att den verklighet hon känner till, inte 

nödvändigtvis behöver vara den enda sanna. Men författaren söker ingalunda få läsaren 

                                                 
80 Ibid.,  första och sista sidan. 
81 Ibid.,  s. xii. 
82 Ibid., s. ix. 
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att känna att hon slits bort från verkligheten. Syftet är snarare att hos läsaren etablera 

känslan av att den verklighet hon känner till, skulle kunna se ut på ett annat sätt än 

hennes invanda föreställning om den. 

        En enligt Byrne rådande föreställning om verkligheten hos hela mänskligheten är att 

det inte finns tillräckligt till alla, vilket i sig är något som hindrar den enskilda individen: 

 

There is a lie that acts like a virus within the mind of humanity. And that lie is, “There’s not 
enough good to go around. There’s lack and there’s limitation and there’s just not enough.” 
And that lie has people living in fear, greed, stinginess. And those thoughts of fear, greed, 
stinginess and lack become there experience. So the world has taken a nightmare pill.83 

 

En läsare som har uppfattningen om att livet är begränsat och att det finns ett visst mått 

för hur mycket som kan erbjudas henne, får ett abrupt uppvaknande då Byrne 

påstår:”We can have whatever it is we choose. I don’t care how big it is.” 84 Läsaren får 

genom citatet en tankeställare, som har till syfte att skaka om hennes invanda syn på 

verkligheten, som i just detta fall handlar om tron på att en enskild individ inte kan få 

allt hon vill, då det inte finns tillräckligt så det räcker åt alla. 

       Låt mig uttrycka det så här: Texten uppmanar läsaren att tänka i nya banor och 

Byrne fortsätter på temat om att verkligheten kan innehålla andra aspekter än de vi 

känner till. I texten skildras därför Aladdins lampa som en metafor för att poängtera hur 

man genom att fokusera på det man vill ha eller uppnå, kan få sina önskningar uppfyllda: 

 

Now, let’s take this metaphor and apply it to your life. Remember Aladdin is the one who 
always asks for what he wants. Then you’ve got the Universe at large, which is the Genie. 
Traditions have called it so many things – your holy guardian angel, your higher self. We can 
put any label on it, and you choose the one that works best for you, but every tradition has 
told us there’s something bigger than us. And the genie always says one thing: 
“Your wish is my command!”85 

 

Byrne ber läsaren att tillämpa budskapet i denna saga på sitt eget liv och uppmanar på 

så sätt läsaren att tänka ur ett annat perspektiv eller att tänka ”outside the box”, om ni så 

vill.  

       Aladdin fick i sagan sina önskningar uppfyllda och detta bekräftar, enligt författaren 

att varje enskild individ skulle kunna få sina önskningar uppfyllda. Om Aladdin lyckades, 

                                                 
83

 Byrne, 2006, s. 147. 
84 Ibid., s. 1. 
85 Ibid.,  s. 46. 
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varför skulle inte läsaren också kunna lyckas? Detta är för övrigt ett exempel på en av 

flera förekommande fallasier i boken, vilket uppsatsen får anledning att återkomma till.  

       I denna strategi söker texten alltså etablera känslan av att verkligheten inte alltid är 

vad den utger sig för att vara och den uppmanar på så sätt läsaren att hålla ett ”öppet 

sinne”. 86 Samtidigt försätter texten genom ovanstående citat läsaren i ett sorts 

önsketänkande. 

       Byrne förutsätter att den enskilda individen är ett resultat av kulturella värderingar 

och gemensamma övertygelser, vilka hindrar henne från att se saker och ting ur ett 

annat perspektiv än vad som anses normalt. Att författaren ser på individen på detta 

sätt,  skildras i följande citat: ”And you can break yourself free from your hereditary 

patterns, cultural codes, social beliefs, and prove once and for all that the power within 

you is greater than the power within the world”. 87 

       Läsaren har enligt författaren en begränsad syn på verkligheten, vilken hindrar 

henne från att uppnå framgång och lycka. Det är just denna (enligt Byrne) begränsade 

syn, författaren vill påverka genom att få läsaren att tänka ur ett annat perspektiv. 

 

2.2.3 Byrne som språkrör 

En av strategierna i Byrnes text faller under en särskild typ av retorik. En retorik som 

har utvecklats hos vissa grupper utanför den samhälleliga maktsfären. Med andra ord 

handlar det om en retorik som tvingats fram utanför den traditionellt dominerande 

klassiska retoriken, utförd av män. Jag tänker på de strategier som under historiens gång 

har utvecklats som ett resultat av kvinnors försök att bli hörda.   

       Mral skriver i ”Motståndets retorik - Om kvinnors argumentativa strategier”, om ett 

antal typiskt kvinnliga strategier. Där utgår hon ifrån den klassiska retorikens syn på 

argument som trovärdiga och verkningsfulla först då talaren har etablerat en 

trovärdighet. 88 

       Argumentationen tar sin utgångspunkt i talarens ethos och Mral menar att det är här 

som kvinnors och mäns talarsituation skiljer sig åt.  Den trovärdighet som talaren för 

med sig är ett resultat av en kombination av rykte, samhälleliga förväntningar, 

omgivningens bild av talaren samt dennes agerande och den karaktär talaren söker 

                                                 
86 Ett öppet sinne innebär i detta fall förmågan att kunna föreställa sig sådant som inte är synligt för det 
mänskliga ögat, med andra ord att kunna fantisera. 
87 Byrne, 2006, s. 167. 
88 Mral, 2003, s. 34-50. 
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etablera i talet.  Grundtanken i Mrals resonemang är att kvinnors problem på den 

retoriska arenan utgörs av just deras primära ethos.  Med andra ord det ethos de för 

med sig in i talet och som i grunden är svagare och mer ifrågasatt än männens. 89  

       Läsaren har i teoriavsnittet kunnat följa Mrals resonemang, där grundpremissen 

baseras på förställningen om att vi fortfarande lever i ett patriarkalt samhälle. 90 Denna 

förutsättning indikerar också att de typiska kommunikationsmönster Mral urskiljer inte 

bara är exempel gällande kvinnor under tider av talförbud, utan något hon ser som ett 

antal även i modern tid förekommande strategier.  

       En av de strategier Mral urskiljer är som vi kunnat läsa att fungera som språkrör, 

genom att tala för andras sak. Det är också denna strategi som blir intressant i fallet med 

Rhonda Byrne. Författaren har ett viktigt budskap, som måste synliggöras för världen. 

Mral menar att denna strategi är tydligast när det gäller helgon och visionärer. Som 

exempel nämner hon Heliga Birgitta och menar att hon tillsammans med andra politiskt 

aktiva kvinnor under medeltiden, var skickliga retoriker och deras gemensamma 

strategier var just att tala för andras sak.91 

       Jag vill påstå att Byrne till viss del använder den typiskt kvinnliga strategi Mral 

beskriver, då hon får denna uppenbarelse i form av en hundra år gammal bok. Genom 

denna uppenbarelse har Byrne ett viktigt budskap, som måste synliggöras för världen 

och det är samma budskap som är skälet till att Byrne nu tvingas ur sin tystnad. 

 

 I´d been given a glimpse of a great secret – The Secret to life. The glimpse came in a 
hundred-year-old book, given to me by my daughter Hayley. I began tracing The Secret back 
through history. I couldn’t believe all the people who knew this. They were the greatest 
people in history: Plato, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, 
Einstein. Incredulous, I asked, ”Why doesn’t everyone know this?”  A burning desire to share 
The Secret with the world consumed me, and I began searching for people alive today who 
knew The Secret. […]92 

 

För att bli tagen på allvar tvingas hon till att använda sig av auktoriteter vars kunskaper 

och erfarenheter hon nu förmedlar. Dessa personer är de idag levande personer som 

känner till och använder attraktionskraften. Byrne förmedlar deras ord och fungerar på 

så sätt som ett språkrör, som för sanningen vidare till läsaren. Hon placerar på så vis 

inte sig själv i centrum för texten. Författaren håller sig istället lite i bakgrunden och 

                                                 
89  Ibid.,  s. 38. 
90 Se avsnittet ”En alternativ retorik” s. 11. 
91 Mral, 2003, s. 43 f. 
92 Byrne, 2006, s. ix. 
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låter de personer som delar med sig av sina kunskaper i boken, föra talan, samtidigt som 

det är författaren själv som samlar alla dessa vittnesmål och styrker dem genom sina 

egna upplevelser av attraktionskraften. I följande citat skriver Byrne om de personer 

som medverkar i boken: 

 

Twenty-four amazing teachers are featured in this book. Their words were filmed all over 
the United States, all at different times, yet they speak with one voice. This book contains The 
Secret teachers’ words, and it also contains miraculous stories of The Secret in action. I have 
shared all of the easy paths, tips, and shortcuts that I have learned so that you can live the 
life of your dreams. 93   

 

Enligt Byrne har deras bidrag varit oerhört värdefulla och hon beskriver på vilket sätt 

genom att använda orden: ”For generously sharing their wisdom, love and 

divinity[…]”.94 Byrne beskriver till att börja med i citatet ovan hur dessa lärare utspridda 

över hela landet, talar med en enda röst. I samma citat nämner författaren sin egen 

insats som har bestått i att beskriva de sätt med vilka läsaren kan nå fram till det 

slutgiltiga målet.     

       Samtidigt befästs i detta citat auktoriteten hos dessa personer som beskrivs som 

både kärleksfulla och gudomliga, där den sistnämnda egenskapen har en viss betydelse 

för tesen om människan som gudomlig. 

       Det går i Byrnes text att urskilja ett liknande mönster som det Mral talar om som ett 

typiskt kvinnligt. Detta sker då författaren talar för hemligheten och de utvalda 

auktoriteternas sak. Samtidigt är det författaren själv som guidar läsaren fram till det 

slutgiltiga målet, genom att instruera henne i hur hon ska gå tillväga för att lyckas, men 

det sker i samspelet med de nu levande auktoriteterna. En intressant aspekt av detta är 

att endast fem av de nu levande auktoriteter Byrne refererar till i boken, är kvinnor. 

Författaren väljer med andra ord att använda i huvudsak manliga auktoriteter för att 

övertyga läsaren om värdet av det hon har att förmedla. 

       Rhonda Byrne använder flera olika strategier för att fånga in den stora gruppen 

läsare hon har framför sig. Att etablera en nära relation till läsaren är en strategi, liksom 

att försätta läsaren i en känsla av att verkligheten kan ses även ur ett annat perspektiv 

än den läsaren är van vid. Användandet av något som går att spåra till en, enligt Mral 

kvinnlig strategi, är ytterligare något man kan se spår av i boken. 

                                                 
93 Ibid.,  s. xi f. 
94 Ibid.,  s. xiii. 
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2.2.4 Argumentation 

2.2.4.1 Fallasier 

Begreppet fallasi är inte ett alldeles självklart begrepp. Följande definition är hämtad 

från The Oxford Dictionary of Philosophy, där termen innebär: 

 

Any error of reasoning. Reasoning may fail in many ways, and a great variety of fallacies have been 
distinguished and named. The main division is into formel fallacies in which something purports to 
be deductively valid reasoning but is not, and informal fallacies in which some other mistake is 
made. Such mistakes may include the introduction of irrelevancies, failure to disambiguate terms, 
vagueness, misplaced precision, and so on.[…]95 
 

 I artikeln ”Fallacies” på Internet Encyclopedia of Philosophy skriver artikelförfattaren 

Bradley Dawden att forskare är oeniga om vad en fallasi egentligen är. Vissa forskare 

menar att det t.ex. kan vara ett argument som är ogiltigt eller svagt. Andra hävdar att det 

rör sig om ett misstag i ett argument som har uppstått ur annat än bara falska premisser, 

medan ytterligare en åsikt är att en fallasi helt enkelt är ett argument som inte är bra.96     

       I citatet ovan beskrivs formella fallasier som felslut där något utger sig för att vara 

deduktivt giltigt, men som inte alls är det. I ett informellt felslut sker även andra misstag. 

Sådana misstag kan t.ex. innebära irrelevanta jämförelser eller underlåtenhet att skilja 

på termer. 

        I min analys använder jag begreppet fallasi som ett fel eller en tankefälla som t.ex. 

ett svagt argument, där författaren grundar sin argumentation på vad många människor 

påstår, eller på olika slags generaliseringar, felaktiga definitioner och ogiltiga argument. 

       Jag kommer i detta avsnitt att visa att boken innehåller flera olika fallasier, men 

målet är inte att göra en fullständig argumentationsanalys, endast att belysa några av de 

tankefällor som förekommer i texten.  Min poäng är att visa att The Secret innehåller 

fallasier för att med denna utgångspunkt sedan kunna säga något principiellt om bokens 

auditorium. Hellspongs Konsten att tala beskriver vid sidan av The Oxford Dictionary of 

Philosophy och Internet encyclopedia of philosophy ett antal fallasier och i min 

undersökning kommer jag att visa prov på några av dessa som förekommer frekvent i 

The Secret. 

       

                                                 
95 Simon Blackburn, The Oxford dictionary of philosophy. Oxford University Press, (Oxford, 1994). 
96 Bradley Dawden, ”Fallacies”, Internet Encyclopedia of Philosophy [red. Bradley Dawden och James  
Fieser], 2003, http://www.iep.utm.edu/fallacy/ (2010-11-01, 09.15.). 

http://www.iep.utm.edu/fallacy/
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Påstående utan täckning 

En tankefälla som vi möter genom hela Byrnes resonemang är påståenden utan 

täckning.97 Detta innebär att författaren helt enkelt inte redovisar för vad hon stöder sig 

på i sitt resonemang. Hon har med andra ord ingen täckning för sina argument, vilket är 

genomgående i hela boken. Författaren påstår till att böja med att attraktionskraften är 

en naturlag och formulerar påståendet: ”The law of attraction is a law of nature. It is as 

impartial and impersonal as the law of gravity is. It is precise, and it is exact”98 

Författaren har i citatet ovan ingenting som stöder hennes påstående om att 

attraktionskraften är en naturlag, ännu mindre något som visar att den i texten använda 

definitionen av naturlagar faktiskt stämmer.99  Vi kommer att få anledning att 

återkomma till hur författaren dragit denna slutsats under rubriken ”Ogiltiga argument”. 

 

Olika definitioner 

Ytterligare en fallasi sker då Byrne använder olika definitioner för att beskriva en 

naturlag. I citatet ovan kunde vi läsa hur Byrne definierar en naturlag som opartisk, 

opersonlig, precis och exakt. I citatet nedan hävdar hon precis som i citatet ovan att 

naturlagar är opersonliga, men har nu tillfört ytterligare faktorer, då hon påstår att 

naturlagar inte skiljer mellan gott och ont och att de kan läsa frekvensen av en 

människas tankar. Vidare kan de, enligt författaren också omvandla en människas 

tankar till faktiska skeenden i hennes liv.  

 
The law of attraction is a law of nature. It is impersonal and it does not see good things or 
bad things. It is receiving your thoughts and reflecting back to you those thoughts as your life 
experience. The law of attraction simply gives you whatever it is you are thinking about.100 

 

Det framgår tydligt hur författaren använder olika definitioner av, i just detta fall, 

naturlagar. Att inte följa en enda tydlig linje (oavsett sanningshalten i påståendena) i 

någon av definitionerna, bidrar till att argumentationen blir ologisk. 

 
                                                 
97 Hellspong, 2004, s. 327. 
98 Byrne, 2006, s. 27. 
99 Nationalencyklopedins definition av en naturlag lyder:  
”samband som återger regelbundenheter för skeenden i naturen. En naturlag uttrycks ofta i matematisk 
form och ibland med vissa förbehåll eller approximationer. Ett exempel är Newtons gravitationslag, som 
är en tillnärmelse till allmänna relativitetsteorin och som gäller för svag tyngdkraft och låg fart. 
Naturlagarna spelar en särskilt stor roll i fysiken, som har som ett mål att finna så allmänna (många olika 
slags skeenden), allmängiltiga (gällande överallt och alltid) och enkla (utan överflödiga storheter) lagar 
som möjligt”. 
100 Byrne, 2006, s. 13. 
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Falsk analogi 

Falsk analogi är ännu en fallasi som förekommer på flera olika ställen i boken och som 

används för att underlätta för läsaren att tänka kring en företeelse genom att beskriva 

och diskutera den i jämförelse med en annan.101 För att förenkla läsarens tankebanor 

runt ett svårt begrepp konstruerar författaren en jämförelse. Som vi kunnat läsa 

tidigare, menar författaren att människan består av energi och ger läsaren följande 

förklaring:  

 
Most people define themselves by this finite body, but you’re not a finite body. Even under a 
microscope you’re an energy field. What we know about energy is this: You go to a quantum 
physicist and you say, “What creates the world?” And he or she will say, “Energy.” Well, 
describe energy. “OK, it can never be created or destroyed, it always was, always has been, 
everything that ever existed always exists, it’s moving into form, through form and out of 
form.” You go to a theologian and ask the question, “What created the Universe?” And he or 
she will say, “God”. OK, describe God. “Always was and always has been, never can be created 
or destroyed, all that ever was, always will be, always moving into form, through form and 
out of form,” You see, it’s the same description, just different terminology. 
So if you think you’re this “meat suit” running around, think again. You’re a spiritual being! 
You’re an energy field, operating in a larger energy field.102 

 

Det raffinerande i resonemanget är att Byrne jämför en erkänd definition av energi med 

ett gudomligt förhållande.103  Samtidigt använder hon sig i detta citat av vetenskapen 

som en kraftfull auktoritet, vilket för övrigt är en fallasi jag kommer att återkomma till 

lite senare.  

       Författaren likställer här Gud med energi och drar vidare slutsatsen att allt som 

består av energi per automatik är andligt, vilket i så fall skulle innebära att även 

encelliga djur är andliga varelser. 

       Ytterligare ett exempel på en falsk analogi sker då författaren jämför 

attraktionskraften med energi: 

 
If you don´t understand the law that does´nt mean you should reject it. You may not 
understand electricity and yet you enjoy the benefits of it. I don´t know how it works. But I 
know this: You can cook a man´s dinner with electricity, and you can also cook the man!104 

 

Genom att jämföra det Byrne kallar attraktionskraft med elektricitet etableras ett sorts 

                                                 
101 Hellspong, 2004, s. 331. 
102 Byrne, 2006, s. 158.  
30 Nationalencyklopedins definition av energi lyder: lagen om energins oförstörbarhet, termodynamikens 
första huvudsats, säger att energi inte kan skapas eller förintas, bara omvandlas mellan olika former. 
Alternativt: den totala energin i ett slutet system (utan växelverkan med omgivningen) är oförändrad. 
 
104 Byrne, 2006, s. 21. 
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föreskrivande argument. Läsaren kanske inte fullt ut förstår hur elektricitet fungerar, 

men hon vet likväl att den fungerar. Jämförelsen syftar till att hävda att 

attraktionskraften bör betraktas på samma sätt som elektricitet. Med andra ord bör 

läsaren acceptera existensen av den, trots att hon inte förstår hur den fungerar.    

       Jämförelsen är i det här fallet ohållbar, då författaren konstruerar en jämförelse av 

en faktisk företeelse med en påstådd och icke vetenskapligt verifierad företeelse.  

 

Falskt dilemma 

Om vi håller oss kvar vid ovanstående tema, kan vi upptäcka hur Byrne använder sig av 

ett falskt dilemma. I denna fallasi tas för givet att endast två olika alternativ existerar och 

alltså är de förutsättningar som resonemanget utgår ifrån.105 I Byrnes fall visar sig denna 

fallasi då hon hävdar att människan antingen bara är kött och blod, eller ett vibrerande 

energifält, vilket i sin tur betyder att hon är andlig eller gudomlig. Dessa två motpoler 

står alltså i ett motsatsförhållande till varandra. Att det skulle finnas kombinationer eller 

mellanlägen är i Byrnes text inte relevant. Tanken är att befästa tron på att vi består av 

energi och på så sätt är gudomliga. 

 

Förhastad generalisering 

Byrne exemplifierar genom att referera till en kvinna som nämns i boken och som, enligt 

författaren lyckats tillfriskna enbart genom att använda sig av attraktionskraften.106 Ett 

annat exempel som visar prov på hur samma kraft använd på rätt sätt kan hela en 

människa, finns denna gång att hämta från en man som upplevt en flygplansolycka.107 

Båda dessa fall demonstrerar användandet av en fallasi, där författaren gör en förhastad 

generalisering. Denna tankefälla innebär att man överdriver allmänna påståenden 

genom att applicera det som gäller för endast några fall till att gälla alla.108    

       Fallbeskrivningarna i boken syftar till att visa läsaren hur tankarna hos en sjuk 

människa har förmågan att göra henne frisk. Lyckades dessa två personer tillfriskna, så 

gör följaktligen alla det.  Författaren omvandlar med andra ord dessa två fall till en 

allmän regel. Detta utan att ange några som helst bevis för att det var attraktionskraften 

som var den primära anledningen till deras tillfrisknande.  

                                                 
105 Hellspong, 2004, s. 330. 
106 Byrne, 2006, s. 128 f. 
107 Byrne, 2006, s. 136 f. 
108 Hellspong, 2004, s. 327 f. 
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Ogiltigt argument 

I Byrnes resonemang existerar en rad ogiltiga argument. Låt oss t.ex. titta på hur Byrnes 

argumenterar för det mest centrala begreppet i resonemanget, attraktionskraften. Hon 

argumenterar där, som vi sett tidigare, för att attraktionskraften är en naturlag: 

“The law of attraction is a law of nature. It is as impartial and impersonal as the law of 

gravity is. It is precise, and it is exact.”109 Låt oss se närmare på hur Byrne har kommit 

fram till denna slutsats. 

 

P1: Lagen om gravitation är en naturlag. Den är opartisk, opersonlig, precis och exakt 

P2: Attraktionskraften är opartisk, opersonlig, precis och exakt 

Slutsats: Attraktionskraften är en naturlag 

 

Närmare bestämt är N = O, A = O därur dras slutsatsen att A = N. Låt oss använda samma 

form av syllogism och byta ut naturlagar mot bilar: 

 

P1: Bilar är snabba 

P2: Geparder är snabba 

Slutsats: Geparder är bilar 

 

Närmare bestämt är B = S, G = S, ur vilka författaren drar slutsatsen att G = B. Även om 

P1 och P2 i de olika exemplen är sanna (observera att P2 i Byrnes fall endast är något 

författaren påstår är sant och jag använder denna premiss som ett exempel för att visa 

hur argumentationen är uppbyggd), går slutsatsen inte att dra ur dem.  Följaktligen är 

resonemangen i båda fallen ologiska. Vad gäller Byrnes resonemang har vi ytterligare ett 

problem som redan har nämnts under rubriken ”Påståenden utan täckning”, där redan 

den övre premissen kan ifrågasättas. 

 

Argumentum ad Verecundiam 

Aspelin som nämnts ovan, pekar på ett förekommande drag i självhjälpslitteraturen, där 

han urskiljer en slags förment vetenskaplighet, då självhjälpsförfattare använder 

                                                 
109 Byrne, 2006, s. 27. 
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vetenskapen som slagträ för att övertyga.110 Det handlar alltså om ett sätt att hänvisa till 

olika slags auktoriteter.  Denna strategi präglar också The Secret.  

       Perelman menar att auktoritetsargument endast är intressanta där obestridliga 

bevis inte går att hänvisa till. Det talar för sig själv att ingen auktoritet kan ”sätta sig 

över” en verifierad sanning. Dessa argument har till uppgift att stötta ett resonemangs 

övriga argument.111 De auktoriteter som åberopas är av mycket varierande slag, menar 

Perelman. Det kan handla om ”enighet” eller den ”allmänna meningen”, ibland om vissa 

grupper av människor såsom ”vetenskapsmännen” eller ”filosoferna”. Det kan också 

röra sig om religiösa auktoriteter som ”kyrkofäderna” eller ”profeterna”. ”Läran”, 

”religionen” och ”Bibeln”, är exempel på andra auktoriteter Perelman refererar till som 

opersonliga auktoriteter.112  

       Ett frekvent användande av auktoritetsargument kännetecknar resonemanget i The 

Secret. Den fallasi som upptar störst plats i Byrnes argumentation är ett 

prestigeargument, kallat Argumentum ad Verecundiam som grundar sig på 

uppfattningen om att prestigefulla människor omöjligt kan ha fel.113 

 
The greatest teachers who have ever lived have told us that the law of attraction is the most 
powerful law in the universe. 
Poets such as Wiliam Shakespeare, Robert Browning, and William Blake delivered it in their 
poetry. Musicians such as Ludwig van Beethoven expressed it through their music. Artists 
such as Leonardo da Vinci depicted it in their paintings. Great thinkers including Socrates, 
Plato, Ralph Waldo Emerson, Pythagoras, Sir Francis Bacon, sir Isaac Newton, Johann 
Wolfgang von Goethe, and Victor Hugo shared it in their writings and teachings. Their names 
have been immortalized, and their legendary existence has survived centuries.114 

 

Denna strategi syftar till att etablera en trovärdighet och en tilltro till attraktionslagen 

som ett verkligt fenomen och innebär att författaren söker övertyga läsaren genom att 

hänvisa till en viss grupp människor, vars åsikt skulle verifiera denna kraft.  

       Författaren exemplifierar genom att nämna ett antal personer kända genom 

historien, men att komplettera med de verk som åsyftas är inte något författaren anser 

viktigt. Byrne utgår från att den publik hon vänder sig till är bekanta med dessa 

historiska personer vid namn, men troligtvis inte med deras verk.  En publik som varit 

väl insatt i dessa personers verk, hade kunnat ifrågasätta vilka av deras texter Byrne 

                                                 
110 Aspelin, 2008, s. 168.  
111 Perelman, 2004, s. 119. 
112 Ibid.,  s. 119. 
113 Dawden, 2003, http://www.iep.utm.edu/fallacy/, (05.11.2010, 11.00). 
114 Byrne, 2006, s. 4. 

http://www.iep.utm.edu/fallacy/
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refererade till i sin argumentation.  Anledningen till att de finns med är för att låna 

auktoritet från dem och på så sätt etablera trovärdighet.   

       De storheter författaren refererar till används också för att argumentera för att det 

ursprungliga är det rätta. En sanning något dessa personer redan för länge sedan kände 

till.  I detta sammanhang fyller även bokens visuella utseende en viss funktion. Omslaget 

pryds av något som liknar antika anteckningar på ett gammalt ark, beseglat av ett sigill.   

Omslagsbilden framkallar på så sätt den känsla av äkthet och autenticitet som 

författaren vill etablera. 

       En annan auktoritet som förekommer högst frekvent i The Secret är den 

vetenskapliga auktoriteten. En rad olika citat visar på hur författaren vädjar till dessa 

auktoriteter i syfte att övertyga läsaren, vilka kan se ut på följande sätt: ”[…]Quantum 

physicists tell us that the entire Universe emerged from thought. […]”,115 ”Quantum 

physics really begins to point to this discovery. It says that you can’t have a Universe 

without mind entering into it, and that the mind is actually shaping the very thing that is 

being perceived.”,116 “Quantum mechanics confirms it. Quantum cosmology confirms 

it[…]”.117 Vad kvantfysiken i realiteten har kunnat bevisa, finns i texten inte att finna, 

inte heller de källor varur informationen hämtats. Vetenskapen, i det här fallet 

kvantfysiken, tjänar här endast som extra tyngd åt övriga argument.  

       Chalmers beskriver i boken, Vad är vetenskap egentligen?, en utbredd allmän 

uppfattning om vetenskap, som den kunskap som är bevisad.118 Det är med andra ord 

inte underligt att auktoritetsargument av detta slag kan vara effektiva. Det som skiljer en 

läsare från en annan är dock förmågan att se att det bakom dessa argument inte finns 

något som stöder dem i form av verifierad fakta. Detta betyder att den läsare som godtar 

argumenten i citaten ovan, inte kritiskt granskar det som förmedlas. 

  

Argumentum ad Populum 

En annan genom hela boken förekommande auktoritet utgörs av de nutida auktoriteter 

Byrne refererar till och som i boken undervisar läsaren om hur attraktionskraften 

fungerar. Författaren beskriver hur hon sakta men säkert kommit i kontakt med en rad 

                                                 
115 Byrne, 2006, s. 15. 
116 Ibid., s. 21. 
117 Ibid., s. 160. 
118 Alan F Chalmers, Vad är vetenskap egentligen?: om väsen och status hos vetenskapen och dess metoder, 
Nya Doxa (Nora 1995) s. 21. 
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framgångsrika människor, som utgör dagens utövare av attraktionskraften.119 Till denna 

framgångsrika skara av auktoriteter kan räknas bland andra internationella författare, 

föreläsare och rådgivare. Bland de representerade finns också andliga lärare, 

företagsledare, styrelseordföranden, doktorer och filosofer. Dessa undervisar och ger sin 

syn på hur attraktionskraften fungerar vid sidan av feng shui-konsulter, livsäventyrare, 

kursledare, kvantfysiker och pedagoger.120 I detta sammanhang ser vi exempel på 

ytterligare en fallasi, där grundtanken är att ju fler som står bakom en åsikt, styrker dess 

riktighet. Denna fallasi går under namnet Appeal to the people och tillhör en grupp 

fallasier kallade Argumentum Ad populum.121 I Byrnes fall handlar det om att bygga upp 

känslan av att så många framgångsrika människor inte kan ha fel då de påstår att 

attraktionskraften existerar.  

       De fallasier som dominerar i texten är de där Byrne refererar till ett antal 

prestigefulla människor, argumentum ad verecundiam samt till ett stort antal idag 

levande individer, argumentum ad populum. 

       Genom att på olika sätt använda vetenskapen som auktoritet, söker texten övertyga 

läsaren om dess riktighet. Det går också tydligt att urskilja hur författaren formar sina 

argument så att de ska verka självklara genom att använda egna definitioner av olika 

företeelser samt att ställa dem i relation till andra icke relevanta företeelser, d.v.s. falska 

analogier eller att helt enkelt använda ogiltiga argument.  

Genom att använda så kallade förhastade generaliseringar, söker Byrne visa hur endast 

ett fåtal personers agerande leder fram till en allmän regel. 

       Argumentationen i The Secret utgörs som vi har kunnat se av en rad olika tankefällor, 

vilket leder till att hela argumentationen blir problematisk. Attraktionskraften som har 

en central plats i resonemanget är ett resultat av felaktiga definitioner och ogiltiga 

argument. Detta i sig gör hela argumentationen ohållbar, då författarens tes är att det är 

genom kontrollen av denna kraft som människan är gudomlig.       

 

2.3 Auditoriet i The Secret 
 
I ”Argumentationens retorik” skriver Hellspong att en argumentation aldrig är 

villkorslös. En viktig utgångspunkt handlar om vilket perspektiv publiken har. ”Världen 

                                                 
119 Byrne, 2006, s. ix. 
120 Ibid.,  s. 185 -198. 
121 Dawden, 2003 [digital källa], (2010-11-03, 09.00.). 
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framträder olika beroende av var vi står”, skriver Hellspong och menar att människan 

har olika sätt att se på sin omvärld baserat på t.ex. utbildning eller specifika intressen. 

Individer som är särskilt intresserade eller fokuserade på ett område, tenderar att se det 

mesta ur det perspektivet. Det är också perspektivet som påverkar vad vi uppfattar som 

rimliga argument.122 

       Perelman refererar, som vi sett tidigare, till det specifika auditoriet och placerar här 

enskilda grupper av individer med särskilda intressen. Det specifika auditoriet är vidare 

det som övertalas genom en mängd effektiva argument.  

       Den argumentation som riktas till det universella auditoriet är som vi sett tidigare 

något Perelman anser gäller vetenskaplig, filosofisk eller religiös argumentation. Var 

hamnar då Byrnes argumentation?  Då resonemanget riktas till en särskild grupp 

människor som delar det gemensamma intresset för självhjälpslitteratur, kan vi utesluta 

att det riktas till det universella auditoriet, vilket gör anspråk på att gälla för alla, 

överallt.123 Detta skulle i så fall innebära att The Secret, enligt Perelman, inte kan föras 

till vare sig en filosofisk, vetenskaplig eller religiös argumentation.  

       Aspelin talar om att självhjälpslitteraturen faktiskt beskriver olika livsfilosofier i sina 

skildringar av hur individen bör leva sitt liv. Den livsfilosofi som utgör resonemanget i 

The Secret skulle med utgångspunkt från Aspelin tillhöra en framgångsteologisk 

livsfilosofi där andliga och kontemplativa inslag dominerar.124  Om vi godtar Aspelins 

resonemang skulle det innebära att boken tillhör en typ av filosofisk argumentation, 

(dock inte i den mening Perelman avser)och följaktligen innefattar ett filosofiskt 

resonemang riktat till ett specifikt auditorium.  

       Vi har tidigare kunnat ta del av Dolbys syn på läsaren till självhjälpslitteratur som en 

välutbildad person angelägen om att utveckla en mängd olika områden hos sig själv. 

Godtar vi hennes syn på läsaren, är det fullt möjligt att vi har att göra med ett universellt 

auditorium då dessa personer enligt henne är både förnuftiga och kompetenta. 

       Trots att jag anser Perelmans auditoriebegrepp vara något otydlig, vill jag ändå 

hänföra auditoriet i The Secret till det specifika auditoriet. Detta med tanke på den 

ologiska argumentationen som förekommer i boken och som i sig pekar på att läsaren i 

detta auditorium godtar den ologiska och därmed felaktiga argumentationen. Därur drar 

jag också slutsatsen att detta auditorium inte innefattar alla som är kompetenta och 

                                                 
122 Hellspong, 1999, s.10. 
123 Se Perelmans auditoriebegrepp s. 3. 
124 Aspelin, 2008, s. 21. 
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förnuftiga. En annan anledning till att placera dessa läsare i det specifika auditoriet är 

det särskilda intresset för självhjälpslitteratur medlemmarna i detta auditorium delar.     

       Med utgångspunkt från Perelmans resonemang kan vi anta att Byrne riktar sig till en 

grupp människor som är intresserade av självhjälp generellt och som på så sätt redan 

har ett etablerat intresse för denna typ av litteratur.  Läsaren har då hon tar del av 

innehållet i boken ett uppenbart intresse för denna typ av litteratur och vad den har att 

erbjuda henne. Man kan därför anta att detta auditoriums perspektiv ligger i att det 

anser det av största vikt att hitta strategier för att utvecklas mentalt, komma till freds 

med sig själva, eller om ni så vill, uppnå framgång i sina liv. Detta innebär att det 

specifika auditorium som utgörs av de läsare som både godtar och tillägnar sig 

innehållet i The Secret, har en stark önskan om att finna strategier för att nå materiella 

eller mentala framgångar i sina liv. Den starka önskan att nå målet, är också det som gör 

att läsaren godtar dessa argument trots att argumentationen är ologisk. 

       Oavsett vilken läsare Byrne har haft i åtanke vid skapandet av boken, får man 

förutsätta att hon har format sin argumentation för att passa den föreställda läsaren. Vid 

en första anblick på texten och argumentationen i resonemanget frestas man till att se 

läsaren i The Secret som en mindre begåvad individ som saknar förmågan att kritiskt 

granska vad som egentligen förmedlas i boken.  

       Starker vill placera läsaren till denna typ av litteratur i ett särskilt fack och menar att 

den riktas mot en läsare som inte är van att läsa och följaktligen saknar högre 

utbildning. Dolby anser i motsats till Starker att det rör sig om en läsare som vill 

utveckla alla sidor av sig själv, själsliga såväl som intellektuella. Det handlar alltså om att 

lägga till ytterligare kompetens till sin personlighet i form av att lära känna sig själv, 

med andra ord om ett intresse för självutveckling.  

       Hur den faktiska läsaren i The Secret ser ut är svårt att veta och är heller inte något 

som har varit föremål för intresset i denna analys. Däremot är det fullt möjligt att 

undersöka viken publik Byrne har riktat sig till, med andra ord den föreställda publiken i 

boken genom att, som vi redan har gjort, titta på de strategier och den argumentation 

som förekommer i boken. Dessa erbjuder värdefull information om vilken den 

föreställda läsaren i The Secret är. Baserat på denna information urskiljer jag fyra olika 

typer av läsare man i texten kan se att Byrne riktat sig till. 
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Den problemfyllda läsaren 

 Byrne vänder sig för det första till en läsare som av en eller annan anledning befinner 

sig i en svår situation, som hon genom att läsa boken kan finna en väg ut ur. Detta tema 

går att urskilja i författarens inledande rader där Byrne beskriver sin förtvivlan över hur 

hela hennes liv tidigare fallit i spillror. Författaren beskriver hur den hopplöshet hon 

kände under denna tid, snart byttes ut mot något fantastiskt. Här söker texten knyta an 

till de läsare som befinner sig i liknande situationer genom att visa att det finns en väg ut 

ur all förtvivlan: ”[…] Little did I know at the time, out of my greatest despair was to 

come the greatest gift.”125 

       Den läsare som tappat tron på sin egen kompetens, eller på andra sätt upplever 

svårigheter att hantera sin livssituation talar Byrne till med orden: ”All you require is 

You, and your ability to think things into being […].”126 För att övertyga läsaren om att 

detta är möjligt, även för den läsare som saknar det mesta i livet, används följande ord: 

”You can start with nothing, and out of nothing and out of now way , a way will be 

made.”127  

       Här kan man knyta an till Aspelin som menar att självhjälpsförfattare generellt ser på 

läsaren som en individ som besitter någon typ av problem. Han menar att författaren 

först måste förmå läsaren att förstå att hon har ett problem för att sedan tala om vad 

som behöver göras för att råda bot på det.  

 

Den sökande läsaren 

Författaren vänder sig till den läsare som upplever att hon saknar något i livet, 

materiella ägodelar eller mental kompetens i form av styrka och kraft. Den läsare som 

redan upplever denna saknad lockas naturligtvis av Byrnes ord: ”The Secret gives you 

anything you want: happiness, health and wealth.”128  

       Följande citat visar också prov på hur Byrne föreställer sig läsaren som en sökande 

person. ”You will come to know who you really are[…]”.129 Samtidigt etableras en känsla 

av saknad hos läsaren, då orden indikerar att hon ännu inte har hittat sig själv. Det 

Byrne anser att människan saknar är vetskapen om att hon är gudomlig och på så sätt 

                                                 
125 Byrne, 2006, s. ix. 
126 Ibid., s. 57. 
127 Ibid.,  s. 56. 
128 Byrne, 2006, s. 1. 
129 Ibid.,  s. xii. 
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kan uträtta vad hon vill i livet. Det föreligger alltså ett problem som ska åtgärdas och 

Byrne finns nu här för att övertyga människan om de resurser hon egentligen besitter.  

       Antagandet att läsaren söker ett svar på något speglas också  genom orden: “[…]If 

you are seeking an answer or guidance on something in your life, ask the question, 

believe you will receive, and then open this book randomly. At the exact place where the 

pages fall open will be the guidance and answer you are seeking.” 130 

       Den sökande läsaren spelar en viktig roll i resonemanget, då det är just hennes 

sökande som sannolikt bidrar till att hon godtar det ologiska resonemanget. Hennes 

behov av att hitta ett svar är avgörande för henne, vilket innebär att resonemangets tes 

är tillräckligt relevant för att hon ska godta de argument som stöder den. 

 

Den andliga och religiösa läsaren 

Citatet ovan visar också prov på en annan typ av läsare som inte har nämnts tidigare, 

men som har en självklar plats med tanke på den tes författaren driver. Det handlar om 

den andliga och religiösa läsaren. Viktigt att påpeka här är naturligtvis att det även inom 

denna grupp finns både andliga och religiösa personer som inte skulle godta den 

argumentation som finns representerad i boken. Snarare handlar det även här om en 

specifik grupp människor som är både andliga och religiösa, samtidigt som de kan sällas 

till den skara av läsare som kan hänföras till ett specifikt auditorium. Genom detta 

exempel förutsätts med andra ord inte att andliga och religiösa personer per automatik 

ingår i ett specifikt auditorium. Endast att personer med övertygelser av detta slag kan 

ta till sig resonemanget om de tankar, liknande böner som sänds till en högre kraft. 

Dessutom har dessa personer sannolikt redan en viss vana att tala med en gudomlighet, 

eller någon form av högre makt via sina böner. 

       Texten skildrar genom citatet ovan (under punkten den sökande läsaren) en religiös 

tanke, där läsaren uppmanas att be om ett tecken för att veta vad hon behöver göra.    

       Då författaren beskriver hur läsaren ska gå tillväga för att komma i kontakt och bli 

ett med attraktionskraften används bl.a. följande ord: ”The Creative Process used in The 

Secret, which was taken from the New Testament in the bible[…]”.131 Återigen hänvisar 

Byrne till en auktoritet, denna gång den religiösa auktoriteten.  

                                                 
130 Ibid.,  s. 172. 
131 Byrne, 2006, s. 47.  
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       Byrne beskriver för läsaren hur hon först måste be om det hon vill ha till Universum 

som kommer att svara på hennes tankar. Med andra ord har vi att göra med en regelrätt 

bön. Steg två innebär följaktligen att tro att allt läsaren bett om redan har realiserats, 

varpå det sista steget i den skapande processen innebär att verkligen kunna ta emot.132    

       Det handlar som vi kan se om att be till en högre makt, vilket paradoxalt nog faller 

tillbaka på individen själv, då hon själv är den energi som aldrig kan skapas eller förintas 

och med vilken hon skapar det liv hon vill leva. 

 

Den lågutbildade läsaren 

Vidare tillhör den läsare författaren vänder sig till en kategori av människor som har 

ringa eller ingen högre utbildning. Detta går att utläsa i de rader där Byrne förklarar hur 

någon som inte har utbildning ändå kan tillgodogöra sig avancerade resonemang inom 

kvantfysiken: ”I never studied science or physics at school, and yet when I read complex  

books  on quantum physics I understood them perfectly because I wanted to understand 

them[…]”. 133 Återigen sker en form av identifikation, då denna typ av läsare som 

beskrivits ovan kan relatera till svårigheterna att förstå komplicerade eller avancerade 

begrepp. Med all sannolikhet hade Byrne genom ett sådant påpekande, tappat en lärd 

läsare med vana att kritiskt reflektera över olika budskap. Det Byrne förmedlar genom 

detta citat är att läsaren inte behöver vara välutbildad eller intellektuell för att från och 

med nu förstå begrepp eller resonemang hon tidigare aldrig har förstått. Genom 

attraktionskraften skapas det hon behöver för att förstå. 

       Något annat som talar för att läsaren i The Secret inte har vanan att förhålla sig 

kritisk till vad hon läser och därför sannolikt inte heller har någon högre utbildning, går 

att utläsa i de citat uppsatsen har behandlat tidigare i resonemanget om 

attraktionskraften som en naturlag. Den läsare som godtar detta argument funderar inte 

över var denna information hämtats ifrån. De påståenden författaren levererar skulle 

om det hade funnits någon sanningshalt i dem, naturligtvis varit en banbrytande 

upptäckt. Den läsare som väljer att godta resonemanget (och att dessa läsare finns, 

bekräftas av försäljningssiffran) gör det därför att hon inte vet bättre och för att hon har 

ett behov av en auktoritet som ska undervisa henne om hur saker och ting förhåller sig.   

                                                 
132 Ibid., s. 47 – 52. 
133 Ibid.,  s. 156. 
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       Denna aspekt behöver nödvändigtvis inte kopplas endast till graden av utbildning 

hos den enskilda individen, utan kan sannolikt också ha att göra med graden av 

intelligens hos läsaren. Jag vill genom denna parentes inte utveckla ett resonemang om 

definitionen av intelligens hos människan. Min poäng är istället att utveckla mitt 

påstående om att utbildning spelar en stor roll i detta sammanhang, då en högre 

akademisk utbildning leder till förmågan att kritiskt förhålla sig till olika budskap.  

       Genom de citat och den argumentation som förekommer i texten, har det varit 

möjligt att bilda sig en uppfattning om den föreställda läsaren i The Secret. Sammantaget 

handlar det om en läsare som söker efter något som fattas i hennes liv och som därför 

lockas av vad The Secret kan erbjuda henne. Det rör sig också om en viss andlig och 

religiös läsare som har lätt att knyta an till de religiösa anspelningarna som görs i boken.    

       En läsare som sitter i en eller annan svårighet och följaktligen behöver författarens 

hjälp är ytterligare en kategori Byrne vänder sig till i sin text, liksom den läsare som inte 

har för vana att kritiskt granska olika texter.  

Genom att författaren etablerar en nära relation som beskrivits under avsnittet 

”Strategier för att påverka”, kan hon nu leda en osäker eller sökande läsare vid handen.   
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3. Avslutning 

3.1 Sammanfattande diskussion 

Min ambition i arbetet med denna uppsats var att urskilja vissa strategier med vilka 

Rhonda Byrne övertygar läsaren om hur hon kan leva ett framgångsrikt liv samt att 

analysera argumentationen i boken. Som nämnts ovan var det aldrig frågan om en 

fullständig argumentationsanalys, snarare ett sätt med vilket jag skulle kunna säga något 

om det auditorium boken riktar sig till. 

       Undersökningen har visat att författaren har använt flera olika strategier för att 

påverka auditoriet. Att skapa ett nära förhållande till läsaren är en strategi, liksom att 

söka få läsaren att se på sin verklighet ur ett annat perspektiv än den invanda verklighet 

hon grundat på t.ex. kulturella värderingar och sociala övertygelser.  

       I The Secret finns också vissa spår av vad Mral talar om som en typisk kvinnlig 

strategi. Denna strategi märks främst med tanke på de auktoriteter vars sak författaren 

talar för.  

       Den mest utmärkande och uppseendeväckande strategin i The Secret är den 

argumentation som används genom hela boken och här spelar det auditorium 

författaren adresserar en viktig roll. Det är också det som kan förklara hur en 

någorlunda förnuftig läsare kan godta den argumentation som finns representerad i The 

Secret.  

       Det auditorium boken riktas till utgörs av det Perelman refererar till som det 

specifika auditoriet.  Ogiltiga argument, prestige och popularitetsargument förekommer 

tillsammans med andra fallasier frekvent i boken.  

       Det är den ogiltiga och således felaktiga argumentationen som finns representerad i 

The Secret som bekräftar Perelmans teorier om auditoriets betydelse. Texten vittnar om 

att författaren har haft en tydlig bild av det auditorium som hon sökt påverka. Vi har 

kunnat urskilja att argumentationen riktats till ett specifikt auditorium, om än ett 

mycket stort sådant. Det är också detta som gör att författaren tvingats finna en rad 

olika strategier för att kunna närma sig de olika läsarna i detta auditorium.        

       Vi har fått ta del av Perelmans teorier där han skiljer mellan argumentation och 

bevisföring. Argumentationen syftar inte till att bevisa sanningshalten i det författaren 

söker övertyga om. Detta blir också tydligt i Byrnes text, som saknar all form av 

information om de källor den hämtats ifrån. Argumentationen syftar istället till att skapa 
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samförstånd och gillande för författarens tes. Det är just detta samförstånd som byggs 

upp i boken, då författaren söker skapa en nära relation till läsaren.  

       Att skapa är också det centrala begreppet i bokens resonemang, där det hävdas att 

människan kan skapa det liv hon vill oavsett sitt förflutna. I texten har den enskilda 

individen en ännu större betydelse, då författaren hävdar att individen själv inte bara är 

den som skapar sitt eget liv, utan också är den som styr över allt. 

      Det stora intresset för självutveckling och att kunna finna nya sidor av sig själv är vad 

läsarna i detta auditorium har gemensamt. Ett litet hopp om förändring, ett hopp om 

framgång, eller bara om att äntligen få må bra, är det texten förmedlar till läsaren genom 

att försätta henne i ett önsketänkande. 

       Aladdin fick alla sina önskningar uppfyllda. Läsaren är gudomlig och kan på så sätt 

skapa det liv hon vill leva. Den lilla människan besitter en stor förmåga genom den 

skaparkraft som skänkts henne. 
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