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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Från det att en konceptualisering av retoriken påbörjades i det antika Grekland fram till våra 

dagar har dess kärna ofta förståtts i termer av övertalning. I sitt kända verk A Rhetoric of Mo-

tives från år 1950 omdefinierar dock Kenneth Burke retorikens funktion och placerar istället 

identifikation i dess kärna. Utgångspunkten för Burkes idé om identifikationens nyckelroll 

framgår tydligt då han skriver: ”Rhetoric is concerned with the state of Babel after the Fall.”1 

Här ser man identifikationens interaktion med det Burke kallar för ”division” eller på svenska 

splittring.  

Denna upplevda splittring hos oss människor är grunden för identifikationens styrka. 

Burke skriver ”Identification is affirmed with earnestness precisely because there is division. 

Identification is compensatory to division.”2 Identifikationens retoriska kraft ligger i slutändan 

i känslan av, för att använda ett av Burkes mest centrala begrepp, konsubstantialitet – att ge-

nom sammankopplade intressen sammanflätas till en enhet med någon annan, men utan en 

känsla av det egna och unika subjektets disintegration.3  

De senaste decenniernas framväxt av digital teknologi har inneburit ett paradigmskifte i 

synen på retorik. Detta hävdar den amerikanske retorikern Aaron Hess i introduktionen till 

antologin Theorizing Digital Rhetoric från år 2017. 

 
Adding digital to that concept [rhetoric] signals that digital technologies make a diffe-
rence in the ways that we communicate. […] Digital rhetoric emphasizes this difference 
and highlights that technologies constrain, structure, and enable speaking in fundamen-
tally new ways.4  
 

Digital teknologi, i form av exempelvis smartphones, sociala medier och digitalt nätver-

kande, genomsyrar idag våra liv i mycket hög grad. Hess konstaterar ”For many, it is likely 

that digital technology already looks less like a technology and more like a common feature of 

modern existence, much in the same way that writing does not surface in the public mind as 

technology.”5 I en värld där den digitala teknologin sprids och ständigt utvecklas förändras 

                                                
1 Kenneth Burke, A Rhetoric of Motives, Berkley & Los Angeles: University of California Press 1969, 
s. 23. 
2 Burke 1969, s. 22. 
3 Burke 1969, s. 20–23. 
4 Aaron Hess, ”Introduction - Theorizing Digital Rhetoric”, Theorizing Digital Rhetoric, Aaron Hess 
& Amber Davisson (red.), New York: Routledge, Taylor & Francis Group 2017, e-artikel, s. 20–37, s. 
25. 
5 Hess 2017, s. 25. 
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även retoriken. 

I samma antologi skriver den amerikanska retorikern Ashley Hinck om ”Fluidity in a 

Digital World”. Hinck vill visa på att den digitala teknologin tenderar att lösa upp den tradit-

ionella samhällsorganisationen till förmån för något mer flytande. Konkret menar hon att in-

dividens förhållande till sig själv, till insitutioner och till samhällsgrupper har blivit allt mer 

flexibelt och flytande. Detta påverkar retoriken på flera olika sätt anser Hinck, och nämner 

som exempel den nätverkande aspekten.  

 
Fluidity affects the way rhetoricians should envision rhetoric in three ways. First, 
networked technologies have enabled much of the radical expansion of choice brought 
on by fluidity, enabling rich communities, groups, and publics to form apart from geo-
graphic limits. […] The possibility for communities to form apart from geography opens 
up remarkable opportunities for individuals to cultivate belonging, social support, and 
civic action. In a fluid world, individuals have a large number of choices for group 
membership and can move in and out of these group memberships easily. 6 
 

Samma betoning av den digitala teknologins flytande karaktär går att finna i Futuri-

catrilogin skriven av Alexander Bard och Jan Söderqvist. Den före detta musikproducenten 

Alexander Bard är idag en framgångsrik föreläsare inom management theory med speciellt 

fokus på internetrevolutionen.7 Jan Söderqvist arbetar som filmkritiker och krönikör på 

Svenska dagbladet, men är även redaktör på den svenska kulturtidsskriften Axess.8  

Ett centralt tema i Futuricatrilogin kretsar kring frågan om hur identitetsskapandet, med 

det digitala, rör sig mot en mer flytande och rörlig verksamhet – den odelbara individen som 

sluter sig till fixerade identiteter framstår som alltmer främmande. De tre böckerna, skrivna 

mellan år 2000 och år 2009, utgör tillsammans en övergripande diagnos av samtiden, med den 

digitala teknologin i centrum.  

Bard och Söderqvist hämtar inspiration från ett brett spektrum av forskningsfält. De 

menar själva att trilogin består av en kombination av filosofi, sociologi och futurologi som 

hybridiseras till vad de kallar för ”futurica: en helt ny litterär genre avsedd att studera och be-

skriva den mänskliga existensens dramatiska förändringar med hjälp av både filosofisk kreati-

vitet och empirisk kraft.”9  

                                                
6 Ashley Hinck, ”Fluidity in a Digital World: Choice, Community and Public Values”, Theorizing Di-
gital Rhetoric, Aaron Hess & Amber Davisson (red.), New York: Routledge, Taylor & Francis Group 
2017, e-artikel, s. 138–153, s. 141.  
7 Wikipedia, ”Alexander Bard”, https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bard#cite_note-4 (2017-11-
21). 
8 Svenska Dagbladet, ”Jan Söderqvist”, https://www.svd.se/av/jan-soderqvist (2017-11-21). 
9 Alexander Bard & Jan Söderqvist, Futuricatrilogin, Stockholm: Bookmark förlag 2012, e-bok, s. 12–
13. 
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Den första boken, Nätokraterna från år 2000, skildrar hur en ny digital överklass, kallad 

”nätokraterna”, växer fram med internet och ersätter den gamla maktstrukturen. Det globala 

imperiet från år 2002 beskriver den världsbild som omfamnas av denna nya och omvälvande 

överklass. Den tredje och sista boken Kroppsmaskinerna fokuserar på ”vad det betyder att 

vara människa i en interaktiv värld”. Författarna menar att det förhållningssätt vi har till denna 

interaktiva värld är radikalt annorlunda från tidigare mänsklig existens.10  

En utveckling som genomsyrar trilogins samhällsdiagnos är den delbara dividens fram-

marsch, ett begrepp som Bard och Söderqvist hämtar från den franska filosofen Gilles De-

leuze. Detta begrepp använder de för att beskriva det subjekt som formas i det digitala sam-

hället. 

 
Subjektet befinner sig i ett tillstånd av ständig tillblivelse, alltid mottagligt för nya im-
pulser, en kontinuerlig omprövningsprocess utan utstakat mål. Ambitionen är inte att 
med möda och disciplin forma något färdigt, utan tvärtom att hålla så många möjlig-
heter som möjligt levande. Vi talar nu, för att låna ett begrepp från Deleuze, om en di-
vid snarare än en individ.11 
 

Subjektets och identitetskapandets alltmer flytande form kräver att vi bättre förstår iden-

tifikationens funktion i det digitala, ett område Burke själv aldrig fick möjligheten att analy-

sera. Precis som retoriken i sin helhet så står inte Burke och hans identifikationsbegrepp opå-

verkat av den digitala teknologins utveckling. Varför just Burke är intressant kommer jag att 

redogöra för nedan, men man kan redan här konstatera att en djupare förståelse för identifikat-

ionsbegreppets relation till det digitala är angelägen för retoriken.  

Uppsatsens försök att nå en sådan fördjupad förståelse gestaltas i form av en retorisk-

filosofisk diskussion. Bards och Söderqvists diagnos utgör en språngbräda för denna ansats. 

Deleuze, som Bard och Söderqvist använder sig flitigt av, kommer att fungera som uppsatsens 

filosofiska underlag. Hans idéer om det dividuella och om kontrollsamhället, som senare ska 

presenteras, utgör en intressant filosofisk inspirationskälla för en senare retorisk diskussion i 

uppsatsen.  

 
 
 
 
 

                                                
10 Bookmark Förlag, ”Alexander Bard & Jan Söderqvist”, http://bookmarkforlag.se/writers/alexander-
bard-jan-soderqvist/ (2017-10-26) 
11 Bard & Söderqvist 2012, s. 321. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Jag skriver dennna uppsats med utgångspunkten att den digitala teknologin innebär en utma-

ning för retoriken. En central och viktig aspekt i detta sammanhang är frågan om subjektets 

form, ett ständigt återkommande tema i filosofins historia, men även inom retoriken.  

Det är just här som Burke och hans identifikationsbegrepp är intressant. Begreppets ge-

nomslagskraft inom retoriken aktualiserar frågan om vilket subjekt som rör sig inom dess ra-

mar. Detta subjekt bör förstås i ljuset av det paradigmskifte som den digitala utvecklingen 

medför och det subjekt som tar form utifrån den nya teknologin. 

Denna uppsats syftar således till att diskutera Burkes identifikationsbegrepp i relation 

till det digitala paradigmet, med utgångspunkt i frågan om subjektet. Jag tar avstamp i Bards 

och Söderqvists diagnos av den digitala tidsåldern och fördjupar diskussionen med inspiration 

hämtad från Deleuze. 

Deleuze används för att diskutera subjektet i relation till den digitala teknologin och för 

att ställa detta i kontrast till Burkes identifikationsbegrepp. Deleuze används även för att dis-

kutera möjligheterna att formulera nya sätt att se på identifikation i polemik mot Burke. Upp-

satsens två frågeställningar lyder enligt följande. 

 
- I kontrast till Burkes identifikationsbegrepp och dess subjekt, vilket subjekt tar form i 

relation till den digitala teknologin? 

 
- Kräver detta subjekt att en ny förståelse av identifikation i det digitala paradigmet är 

nödvändig och i så fall, hur kan ett sådant perspektiv formuleras?  

 
Uppsatsens frågeställningar tydliggör hur uppsatsen är uppdelad. Med den första fråge-

ställningen sätts fokus på identifikation och digital teknologi i relation till Burke. Den andra 

frågeställningen skiftar fokus för att istället diskutera möjligheten att formulera ett perspektiv 

bortom Burkes identifikationsbegrepp.  

 

1.3 Uppsatsens tillvägagångsätt 
 
Denna uppsats är en filosofisk-retorisk diskussion om Burkes identifikationsbegrepp och om 

identifikation inom det digitala paradigmet. Som nämnts ovan kommer Bards och Söderqvists 

Futuricatrilogi att fungera som en utgångspunkt för uppsatsens filosofiska diskussion. Denna 

diskussion har sin grund i min förståelse av Deleuze, men inspiration hämtas även från den 

franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault.  
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En övergripande skiss av Deleuzes filosofiska tänkande är därför viktig innan denna 

diskussion påbörjas. Foucault används i relation till Deleuzes koncept kontrollsamhället. Efter 

denna filosofiska introduktion kommer en presentation av uppsatsens förståelse av identifikat-

ionsbegreppet att redovisas. 

Den tidigare forskning som presenteras är viktig för uppsatsen. Diskussionen som följer 

efter inledningen kommer att knyta an till denna forskning för att fördjupa diskussionen. Utö-

ver detta används även denna forskning för att beskriva och tydliggöra uppsatsens förhåll-

ningssätt till den digitala teknologin. 

Uppsatsens inledning avslutas med en förklaring av Bards och Söderqvists idéer om det 

digitala klassamhället såsom det beskrivs i Futuricatrilogin. Detta för att, som nämnts, an-

vända det som en språngbräda in i uppsatsens teoretiska diskussion som påbörjas i andra ka-

pitlet. 

Diskussionen tar sin början i en kritik av Bards och Söderqvists digitala klassanalys, en 

kritik med inspiration hämtad från den slovenske filosofen Slavoj Žižek. Med detta har jag 

som syfte att inta en skeptisk inställning till analysens samhällsomvälvande anspråk.  

Fokus kommer sedan att skifta till Deleuze och till en början hans koncept kontrollsam-

hället. En diskussion av kontrollssamhället syftar till att leda vidare in på en diskussion om 

två andra centrala koncept – dividualism och rhizom. Ett särskilt sätt att förhålla sig till sub-

jektet kommer här att ta form, ett förhållningssätt som senare i uppsatsen konstrateras mot 

Burkes subjektssyn. 

Sedan skiftar uppsatsens fokus till Burke. Här kommer den fysiska kroppens betydelse 

för Burke och hans förhållande till substans att diskuteras. Andra kapitlet avslutas med en kri-

tik av Hillary A. Jones genom att problematisera hennes användning av Burke.  

Det tredje kapitlet och dess avslutande diskussion syftar till att, med utgångspunkt i dis-

kussionen om Deleuze och Burke, resonera kring möjligheten att formulera ett nytt sätt att se 

på identifikation. Här kommer uppsatsen att avslutningsvis återknyta till Bard och Söderqvist 

och deras bok Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern.12   

 
 
 
 
 

                                                
12 Alexander Bard & Jan Söderqvist, Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern, Stockholm: Book-
mark Förlag 2014, e-bok. 
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1.4 Teori  
 

1.4.1 Gilles Deleuze – blivandets och immanensens filosof 
 
Deleuze gav ut sina första verk under 1950-talet och var verksam ända in på 1990-talet.13 Att 

läsa och förstå Deleuze är ett utmanande projekt. Den svenska Deleuzekännaren Sven-Olov 

Wallenstein skriver om Tusen Platåer, en bok författad av Deleuze tillsammans med den 

franske psykoterapeuten Félix Guattari, att den präglas av en ”experimentell konstruktiv-

ism”.14 Den danske idéhistorikern Esbern Krause-Jensen beskriver i sin tur hur Deleuzes tän-

kande är ”ett ANARKISTISKT tänkande i detta ords ursprungliga betydelse: ett o-styrt, ett 

ostyrigt tänkande och i den meningen ett tygellöst tänkande.”15  

Denna högst okonventionella stil är grundad i Deleuzes övergripande filosofiska pro-

jekt. Den australiensiske kulturteoretikern Claire Colebrook beskriver i sin bok Gilles Deleuze 

- En Introduktion hur Deleuze ifrågasätter ”förhållandet mellan teori och liv”. Deleuze bryter 

med den västerländska filosofiska tradition som ”passivt speglar eller återger världen” för att 

istället se tänkandet som ”en händelse av liv”. Tänkandets eller teorins koppling till livet be-

står i skiftet från den filosofiska utgångspunkten ”vilka vi är i syfte att bli”.16 Denna tänkan-

dets tillblivelse är just drivkraften för Deleuzes begreppsskapande och den experimentella och 

abstrakta stil som präglar hans skrivande.  

En av de mest kända verken av Deleuze, Anti-Oidipus, även den skriven tillsammans 

med Guattari, är en kritik av psykoanalysens syn på begäret. Deleuze och Guattari menar att 

begäret inte är negativt utan produktivt – tankarna förs till Foucaults syn på makt.17 Med sitt 

anti-oidipala begärsbegrepp förnekar Deleuze och Guattari, som Wallenstein skriver, att ”La-

gen (kastrationen) producerar begäret”, vilket är fallet hos psykoanalysen. Som exempel lyfter 

de fram masoschistens begär som i vissa sammanhang producerar ”legala effekter” – begäret 

föregår lagen.18 De vill befria begäret från, som Colebrook uttrycker det, ”ett naturligt objekt 

– ursprunget, modern”.  

Psykoanalysens undertryckande av begäret i relation till detta naturliga objekt, låser 

                                                
13 Stanford Encyclopedia of Philosophy, ”Gilles Deleuze”, https://plato.stanford.edu/entries/deleuze/ 
(2017-12-06). 
14 Sven-Olov Wallenstein, ”Kommentar till nomadologin”, Skriftserien Kairos - Nomadologin, Sven-
Olov Wallenstein et al. (red.), Stockholm: Kungl. Konsthögskolan & Raster Förlag 1998, 177–192, s. 
179. 
15 Esbern Krause-Jensen, Nomadfilosofi - Aktuella tendenser i franskt tänkande, Göteborg: Bokförla-
get Daidalos 1985, s. 51. 
16 Claire Colebrook, Gilles Deleuze - En Introduktion, Göteborg: Bokförlaget Korpen 2010, s. ix, xiv. 
17 Colebrook 2010, s. xii. 
18 Wallenstein 1998, s. 180. 
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idén om begäret och det mänskliga i förbudet.19 Denna låsning hämmar en förståelse av begä-

ret, om man ser till kapitalismens deterritorialisering. Deterritorialisering innebär kort en fri-

koppling av något fixerat från sitt territorium, en frikoppling som sker när kapitalismen löser 

upp gamla ordningar genom att, som Wallenstein förklarar, ”nivellera allt till monetära 

flöden”. Psykoanalysens begärsbegrepp ser Deleuze och Guattari som en reterritorialisering i 

kapitalismens deterritorialisering, en fixering av begäret vid familjestrukturens och Lagens 

territorium.20 

Mot detta formulerar Deleuze och Guattari sin schizoanalys som vill blottlägga den oi-

dipala människans rötter i politisk historia. Familjen är för schizoanalysen en ”sammandrag-

ning av social organisation”, en organisation med sitt ursprung i stamsamhället. Sociala relat-

ioner som familjen existerar inte bakom den stammässiga organisationen, utan vad vi anser 

vara ”mänskligt” är endast en investering av samhällskroppen i det Colebrook kallar för ”de-

spotens kropp” eller ”manlig auktoritet”. Utifrån detta produceras sociala relationer.21  

En presentation av Deleuze skulle dock inte vara rättvis mot hans tänkande om inte det 

underliggande förhållandet mellan immanens och transcendens, det inneboende och det över-

skridande, lyftes fram. Deleuze tänker inte i linje med den transcendentala filosofins överskri-

dande ambitioner, vilka har dominerat västerländsk filosofi sedan Platons idévärld. Han be-

traktar inte filosofin som en process i vilken begrepp och koncept skapas för att bemöta uni-

versella och tidslösa frågeställningar. Istället anser han att dessa begrepp och koncept alla re-

laterar till vad han kallar för immanensplan.22  

Den svenska filosofen Fredrika Spindler beskriver i sin text ”Gilles Deleuze: A Philo-

sophy of Immanence” denna relation till immanensplanet som innefattar en specifik social 

miljö. 

 
The relation between the concepts and the plane of immanence is that of a mutual condit-
ion – no concepts can be created without the plane of immanence which grounds them, 
yet, the plane of immannce itself cannot be thought without the concepts that inhabit it.23 
 

Det är tydligt hur tänkandet är tätt kopplat till immanensplanet och hur det bör anses proble-

matiskt att försöka överskrida detsamma. 

                                                
19 Colebrook 2010, s. 140. 
20 Wallenstein 1998, s. 181. 
21 Colebrook 2010, s. 174–175. 
22 Fredrika Spindler, ”Gilles Deleuze: A Philosophy of Immanence”, Phenomenology and Religion: 
New Frontiers, Jonna Bornemark & Hans Ruin (red.), Huddinge: Södertörns högskola 2010, e-artikel, 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:406664/FULLTEXT01.pdf (2017-11-30), s. 149–163, s. 
151–152. 
23 Spindler 2010, s. 152. 
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Spindler fortsätter med att beskriva immanensplanets motvikt – kaoset. Kaoset är en 

konstant rörelse som enligt Deleuze är ständigt närvarande i tänkandet. Det motsätter sig att 

stelna till form eller att konceptualiseras och hotar, som Spindler formulerar det, ”to dissolve 

once again all that is formulated and wrought into form”. Immanensplanet är inget som tran-

scenderar kaoset, utan ger det istället en viss konsistens i spänningen mellan kaos och imma-

nens. Denna spänning är tänkandet, inom immanensplanets förutsättningar.24 

Denna syn på tänkandet har betydande konsekvenser. Det är ett förnekande av givna 

och transcendentala koncept såsom Gud eller idévärlden, det som existerar bortom oss. Tän-

kandet syftar inte till att överskrida det immanenta, utan utgör immanensplanets tillblivelse.  

Detta innebär att subjektet som givet och innehavare av transcendentala förmågor även 

det förkastas. Subjektet är istället alltid omslutet av immanensplanet, eller som Spindler for-

mulerar det ”the subject, as conciousness, is a concept highly operative as such, but that 

nevertheless is created from a plane of immanence rather than constituting it”.25  

 

1.4.2 Deleuze och Foucault – kontroll och disciplin 
 
Jag har ovan, i mycket grova drag, beskrivit vissa delar av Deleuzes tänkande. En text som 

här ska beröras är en av Deleuze senare – Postskriptum om Kontrollsamhällena från år 1990. 

Den är intressant för uppsatsen då den beskriver hur det hypermoderna samhället tar sin form 

och rör sig bort från det gamla disciplinsamhället, men även uttryckligen redogör för dividens 

framväxt. Här är relationen till Foucault tydlig då disciplinsamhället är ett koncept Deleuze 

hämtar från just Foucault. 

Den svenska sociologen Sune Sunesson beskriver i inledningen av den svenska utgåvan 

av Foucaults välkända bok Övervakning och Straff disciplinsamhällets gränsdragningar och 

åtskillnad från den mer klassiska auktoritära armédisciplinen.  

 
Den [moderna disciplinen] förutsätter en total och mångdimensionell makt över under-
lydnande, som för att göras disciplinerbara måste avskiljas från omvärlden, i baracker och 
skolbyggnader. Disciplinen arbetar sedan med en indelning av ’rummet’ – utrymmen och 
lokaler differentieras och specialiseras, och den underordnade får lära sig att hålla sig på 
bestämda platser. Tiden styckas sönder och varje ögonblicks användning regleras i sche-
mat. Den underordnades kropp, hans rörelser och hållning regleras i detalj.26 
 
 En liknande beskrivning går att finna i Deleuzes text där han utgår ifrån Foucaults di-

                                                
24 Spindler 2010, s. 153–154. 
25 Spindler 2010, s. 157.  
26 Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse, Lund: Studentlitteratur 1993, s. xii–
xiii. 
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sciplinsamhälle men beskriver dess övergång till kontrollsamhället.27 Deleuze målar upp det 

disciplinära samhällets tydliga gränsdragningar som ”gjutformningar”. Det genomsyras av en 

mångfald olika ”internerings- eller inspärrningsmiljöer”.28 Dessa är maktutryck för discipli-

nen. Idealtypen för denna disciplinära makt lokaliserar Foucault i framväxten av panopticism-

en och den moderna fängelseformen.29  

Kontrollsamhället utmärks, i kontrast mot disciplinsamhället, av sin flytande karaktär. 

Deleuze använder rentav ordet ”gas” som metafor för detta. I kontrast till disciplinsamhällets 

gjutformning ställer Deleuze kontrollsamhällets ”modulation” vilket han beskriver som ”en 

självdeformerande formering i ständig förändring från ett ögonblick till nästa”.30 Här utkris-

talliseras en grundläggande skillnad mellan de båda maktteknologierna – den disciplinära 

makten verkar inom gränsdragningar och gjutformningar medan den kontrollerande makten 

verkar i ett flytande och ett i många avseenden historiskt oöverträffat ”fritt” fält, med en vik-

tig betoning på dess skenbara frihet. 

En djupare diskussion om kontrollsamhället kommer att bli aktuell senare i uppsatsen. 

Detta leder in på en diskussion av dividualismen, vilket i sin tur utgör början på den retoriska 

diskussionen med Burkes identifikationsbegrepp i fokus.  

 

1.4.3 Burkes identifikationsbegrepp 
 
När Burke i A Rhetoric of Motives pekar ut identifikation som retorikens själva kärna bör 

detta inte förstås som ett utmanövrerande av övertalningens centrala ställning inom retoriken. 

För Burke är identifikation istället ”an accessory to the standard lore.”, alltså ett komplette-

rande verktyg för att bättre förstå övertalning.31 Istället för att förstå retoriken enbart utifrån 

identifikation bör man, för en mer rättvis förståelse av Burke, istället se övertalning som 

grundad i just identifikation.  

Den amerikanska retorikern Diane Davis som innehar Kenneth Burke-professuren i re-

torik och filosofi vid European Graduate School i Schweiz diskuterar i sin text ”Burke and 

Freud on Who You Are” Burkes identifikationsbegrepp utifrån ett freudianskt och neurobio-

logiskt perspektiv. Hon beskriver att Burkes syfte med att skifta fokus från övertalning till 

identifikation inte är att omdefiniera retorikens kärna, utan att fördjupa förståelsen av dess 
                                                
27 Gilles Deleuze, ”Postskriptum om Kontrollsamhällena”, Skriftserien Kairos - Nomadologin, Sven-
Olov Wallenstein et al. (red.), Stockholm: Kungl. Konsthögskolan & Raster Förlag 1998, s. 193–202, 
s. 193–196.  
28 Deleuze 1998, s. 197. 
29 Roddy Nilsson, Foucault - en introduktion, Malmö: Égalité, 2008, s. 104-106, 228–229 
30 Deleuze 1998, s. 197. 
31 Burke 1969, s. xiv.  
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funktion genom att ”shifting the imagery of persuasion from duel to ’courtship’”.32  

Som nämnts inledningsvis finner identfikation styrka i människans känsla av splittring. 

Vägen till övertalning ligger i identifikationens förmåga att överbrygga splittringen, att skapa 

en känsla av förening mellan människor. Identifikation blir grunden för det sociala och verkar 

genom det symboliska och dess produktion av mening. Identifikation, övetalning och mening 

vävs samman hos Burke och förutsätter varandra: ”Wherever there is persuasion there is 

rhetoric. And wherever there is ’persuasion’ there is ’meaning’”.33  

Utifrån detta aktualiseras frågan om identitet som hos Burke inte utgörs av något essen-

tiellt väsen, utan vilket är ett resultat av en identifikationsprocess. Diane Davis problematise-

rar dock i sin text Burkes förhållande till identitet. Om nu identitet är ett resultat av identifi-

kation och den mening identifikationen verkar genom, förutsätter inte detta ett redan existe-

rande ”subject or ego who knows itself as and through its representations”?34   

Detta är precis vad Burke förutsätter, vilket även utgör utgångspunkten för Davis kritik 

mot Burke. Davis anser att detta skapar ett förhållande till splittring som är ontobiologiskt. 

Med detta menas ett synsätt vilket ser individen som ”individuated by nature itself” – det bio-

logiska föregår det symboliska.35 Denna biologiskt förankrade splittring ger ytterligare djup 

till Burkes kända rad – ”Identification is compensatory to division.”  

Känslan av splittring blir ett urtillstånd och retorikens förenande roll framstår som 

enormt viktig. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att Burke särskiljer mellan den biolo-

giska och sociala individen, mellan det organiska och den sociala konstruktionen. Burkes fo-

kus ligger på det sociala och han påpekar i sin text ”Methodological Repression and/or Strate-

gies of Containment” att individen som person ”dissolves into quite a complexity of identifi-

cations in the sociopolitical realm”.36 Identifikationsbegreppets oerhörda betydelse för Burke 

framträder tydligt. 

Jag anser att det är viktigt att påpeka att Burkes identifikationsbegrepp inte har undgått 

kritik och att dess höga ställning inom retoriken inte är självklar. En del av denna kritik har på 

senare tid riktats från ett postkolonialt och postmodernistiskt håll. Ett exempel på en sådan 

kritik går att finna i den amerikanska retorikern Krista Ratcliffes bok Rhetorical Listening: 

                                                
32 Diane Davis, ”Burke and Freud on Who You Are”, Rhetoric Society Quarterly Vol. 38, No. 2 2008, 
e-artikel, http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/i40008636 (2017-10-21), s. 123–147, s. 125. 
33 Burke 1969, s. 172. 
34 Davis 2008, s. 127. 
35 Davis 2008, s. 128.  
36 Kenneth Burke, ”Methodological Repression and/or Strategies of Containment”, Critical Inquiry, 
Vol. 5, No. 2 1978, e-artikel, 
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/pdf/1343019.pdf?refreqid=search:f3e07e436fada6818fc8
a063ffd75ae6 (2017-10-10), s. 401–416, s. 413. 
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Indentification, Gender and Whiteness i vilken hon argumenterar för retoriskt lyssnande som 

en interkulturell metod. Ratcliffe inleder boken med att beskriva sitt övergripande projekt.  

 
In this project, rhetorical listening is defined generally as a trope for interpretive invent-
ion, and more particularly as a code of cross-cultural conduct. As a trope for interpretive 
invention, rhetorical listening signifies a stance of openness that a person may choose to 
assume in relation to any person, text, or culture.37  

 

Ratcliffe menar att Burkes identifikationsbegrepp saknar denna interkulturella potential. 

Detta har sin grund i Burkes fokus på ”commonalities”, den känsla av gemenskap och tillhö-

righet som konsubstantialiteten förutsätter. Syftet med Ratcliffes kritik av Burke är att ut-

forma ett identifikationsbegrepp utifrån postmodern teori som inte osynliggör skillnader. 

Ratcliffe vänder sig till den amerikanska litteraturkritikern Diana Fuss och skriver att 

”just as identification necessarily precedes persuasion (Burke, Rhetoric 55), rhetorical lis-

tening may precede our conscious identifications (and, yes, I do acknowledge the plethora of 

unconscious identifications over which we have little, if any, control)”.38 Det som ofta föregår 

medveten identifikation är disidentifikation, vars användning Ratcliffe hämtar från Fuss. Ett 

exempel på disidentifikation är xenofobi, en form av förnekad identifikation gentemot någon 

annan, vilket sedan formar den fortsatta identifikationsprocessen.39  

Poängen med detta är att synliggöra skillnader som minst lika viktiga faktorer som den 

gemensamhet och tillhörighet som konsubstantialiteten förutsätter. En viktig insikt är att er-

känna disidentifikation som en form av icke-identifikation, alltså upprättandet av en distans 

från att identifiera sig med någon eller något. Detta öppnar upp för att bättre förstå identifikat-

ion utifrån ett inter-kulturellt perspektiv som tar hänsyn till både tillhörighet och skillnader 

vilket främjar retoriskt lyssnande och inter-kulturell kommunikation, ett perspektiv Burke 

saknar. 40 

 
1.5 Tidigare forskning   
 
Forskning kring den digitala teknologins påverkan på samhället är omfattande inom de flesta 

discipliner. Den digitala teknologin förändrar samhället med en närmast oöverskådlig spänn-

vidd. Det är därför av värde att förtydliga vilken förändring som jag lägger mitt fokus på i 

                                                
37 Krista Ratcliffe, Rhetorical Listening: Identification, Gender and Whiteness, Carbondale: Southern 
Illinois University Press 2005, e-bok, https://quod-lib-umich-edu.ezp.sub.su.se/cgi/t/text/text-
idx?c=acls;idno=heb09325.0001.001 (2017-12-10), s. 17.  
38 Ratcliffe 2005, s. 48.  
39 Ratcliffe 2005, s. 62.  
40 Ratcliffe 2005, s. 64–65 
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denna breda förändringsprocess. Ett sådant fokus kommer att riktas mot hur subjektet föränd-

ras med den digitala teknologin. Därför är forskning som berör Deleuze och Burke i relation 

till subjektet intressant för uppsatsen.   

 
1.5.1 Den digitala teknologin och Deleuze 
 
Ett förhållningssätt till den digitala teknologin som denna uppsats vill närma sig uttrycks i den 

amerikanske statsvetaren Robert W. Williams artikel ”Politics and the Self in the Age of Digi-

tal Re(pro)ducibility”, publicerad i den akademiska tidsskriften Fast Capitalism. Värdefullt 

med just Williams är även hur han tillämpar Deleuzes dividkoncept i sin artikel.          

Williams belyser den digitala teknologins inverkan på subjektet. Han beskriver hur sub-

jektet, från Descartes och in i upplysningen, uppfattats som distinkt och odelbart. Det är just 

denna uppfattning Williams ifrågasätter, med utgångspunkt i den digitala teknologin, när han 

skriver: ”I offer an immanent critique of the self, specifically focusing on the relationship 

between the self and digital technology.”41 

Williams instämmer med den tradition ”which holds that changes in communication te-

chnology brings about changes in human subjectivity, specifically changes in the sources for 

the constitution of identity”.42 Denna nya subjektivitet manifesterar sig i kontrollsamhällets 

övervakningsmekanismer. Våra rörelser och val på nätet blir ständigt registrerade och data om 

vår person produceras kontinuerligt. Men denna individualiserade data är det som, enligt Wil-

liams tolkning av Deleuze, kännetecknar det dividuella, den delbara individen. 

 
For Deleuze, the data gathered on us through the new technologies did not necessarily 
manifest our irreducible uniqueness. Rather, the very new way that the data can be gathe-
red about us and then used for and against us marks us as dividuals. […] What starts as 
particular information about specific people – our selves – can be separated from us and 
recombined in new ways outside of our control.43 
 

Williams ser dock inte denna kontroll som endast negativ, utan hans tes är att kontroll-

samhällets och den digitala teknologins dividualitet även har en emancipatorisk potential. Han 

utvecklar här ett resonemang om dividualitetens ”separation of physical selves from their re-

presentation”. Frigjorda från vår fysiska kropp kan vi politiskt påverka på ett sätt som förut 

inte var möjligt. Här är det värdefullt att belysa ett koncept av Deleuze som Williams tar upp, 

                                                
41 Robert W. Williams, ”Politics and the Self in the Age of Digital Re(pro)ducibility”, Fast Capitalism 
uppl. 1.1 2005, webbartikel, http://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/1_1/williams.html (2017-
11-22). 
42 Williams 2005. 
43 Williams 2005.  
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rhizomet. Det är i internets rhizomatiska uppbyggnad dividen rör sig.44 Williams beskriver i 

sin text rhizomet i kontrast till det hierarkiska. 

 
In hierarchies, decisions and authority permeate pre-established paths, subordinating the 
many in the interest of an elite few. Rhizomes, however, epitomize not only fluidity (in 
opposition to rigidity), but also the mutuality and egalitarianism of the myriad Net inter-
connections. In a rhizome, paths continuously branch in all directions.45 
 

En förståelse av den digitala teknologins påverkan på subjektet är enligt Williams 

därför central för att kunna formulera politiskt motstånd utifrån det dividuella och i det 

rhizomatiska landskapet.  

 

1.5.2 Den digitala teknologin och Burke 
 
Tidigare retorisk forskning som diskuterar Burkes identifikationsbegrepp i förhållande till den 

digitala teknologin går att finna i antalogin Theorizing Digital Rhetoric. Den amerikanska re-

torikern Hillary A. Jones formulerar i sin text ”Pinning, Gazing and Swiping Together: Identi-

fication in Visually Driven Social Media” ett nytt sätt att se på identifikation inom det digitala 

och specifikt sociala medier, utifrån Burkes identifikationsbegrepp och den amerikanske spel-

utvecklaren Ian Bogosts ”procedural rhetoric”.46  

Bogost betonar inte substans som centralt för identifikation i det digitala utan fokuserar 

på procedurer och processer. Som exempel tar Jones nätverkstjänsten Pinterest. Utmärkande 

för tjänsten är, likt många andra sociala medier, den utbredda återcirkuleringen och återan-

vändningen av redan delade bilder och den hyperindividualitet som tillåter oerhörda möjlig-

heter att konstruera och modifiera sin identitet. Samspelet mellan människor är inte beroende 

av ”seeking similarity – it depends on seeking singularity”.  

Identifikationens fundament i detta sammanhang går därför inte att lokalisera i någon 

gemensam substans vilket, enligt Jones, står i kontrast mot den hos Burke så centrala konsub-

stantialiteten. Grunden för identifikationen är istället, enligt Jones, ”rooted in sharing a proce-

dure” istället för ”totemic or grounded in shared substance”. Hon benämner detta skifte som 

post-industriellt.47  

Det post-industriella kombineras av Jones med Burkes tankar om form eller som hon 
                                                
44 Williams 2005.  
45 Williams 2005. 
46 Hillary A. Jones, ”Pinning, Gazing and Swiping Together: Identification in Visually Driven Social 
Media”, Theorizing Digital Rhetoric, Aaron Hess & Amber Davisson (red.), New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group 2017, e-artikel, s. 273–290, s. 273. 
47 Jones 2017, s. 276–277. 
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skriver ”the elements that structure expression”. På Instagram har vissa typiska bilder vuxit 

fram till att bli konventionella former eller som hon beskriver dem: ”These common photos 

(these digital loci communi)”. Dessa bilder vädjar till identifikation, inte utifrån sin substans, 

utan genom sin form. 

Dessa formers repetitiva funktion blir tydlig på exempelvis Instagram där olika parodi-

seringar ofta sker av konventionella former, till exempel stereotypiska bilder på en maträtt 

eller på lyckliga semesterstunder. Här är igenkänningen av formen central, inte substansen. 

Användare identifierar sig och enas i relation till dessa gemensamma formers konventionella 

och repetitiva funktion vilket bidrar till en känsla av vad Jones kallar för ”the same literacy of 

form” – gemenskap utifrån form.48 

 

1.6 Den digitala teknologins nya klassamhälle 
 
Med Burke och Deleuze presenterade är det dags att återknyta till Bard och Söderqvist och 

redogöra för deras samhällsdiagnos som jag i vissa avseenden delar och utgår ifrån. 

Den digitala teknologins enorma utveckling har präglat världen de senaste decennierna. 

Industrisamhället vittrar bort och fram träder ett samhälle som i snabb takt blir alltmer digita-

liserat. Utan att överdriva kan man tala om ett paradigmskifte, ett digitalt skifte som formar 

nya sätt att förhålla sig till subjektet.  

Industrialismens och humanismens tidsålder har varit individualismens stora blomst-

ringstid, med sina rötter förankrade i det cartesianska subjektet. Individen eller Jaget har pla-

cerats i centrum för vår upplevelse av världen, en odelbar observatör som försöker definiera 

sin plats i tillvaron. Denna filosofiska tradition som dominerat västerländskt tänkande, en 

tradition Bard och Söderqvist benämner totalismen, håller dock på att vittra bort. De definie-

rar totalismen på följande sätt: 

 
Jaget är systemets grundläggande byggsten, vilket medför att hela tillvaron kretsar kring 
detta jag, på samma sätt som månen kretsar kring jorden. Tänkandet befinner sig inuti sig 
självt och strävar efter att lysa upp och betrakta tillvaron inifrån denna tänkta kärnpunkt. 
[…] Ambitionen är att skapa ett system som förklarar och ger en praktisk vägledning till 
livet och världen. De grundläggande frågeställningarna rör människans identitet: vem är 
hon och vilken är hennes plats i tillvaron?49 

 

Det är alltså ett subjekt som ständigt ställer frågan vad det innebär att vara människa, en i 

grunden transcendental filosofi.   

                                                
48 Jones 2017, s. 283. 
49 Alexander Bard & Jan Söderqvist, Futuricatrilogin, Bookmark förlag 2012, e-bok, s. 168.  
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Mot totalismen ställer Bard och Söderqvist en mobilistisk tradition som förkastar total-

ismens ständiga sökande efter svar om tillvaron. Mobilismen vänder ut och in på totalismens 

perspektiv. 

 
Där finns en vilja hos subjektet att underkasta sig tillvarons faktiska villkor; att förlika sig 
med rådande omständigheter, för att först därefter, utifrån denna position, om möjligt för-
bättra den av ödet tilldelade lotten. Jaget är ingen självklarhet. Filosofin går i riktning från 
världen mot subjektet, ett förhållningssätt som i österländskt tänkande återfinns inom tao-
ismen och mahayanabuddhismen. Den mobilistiska frågan söker inte något svar.50 

   

Utifrån ett mobilistisk förhållningssätt är individen alltså inte längre betraktaren utan den be-

traktade. I kontrast mot totalismens strävan att besvara de stora frågorna söker det mobilist-

iska tänkandet, som Bard och Söderqvist formulerar det, ”den fråga som döljer sig bakom den 

aktuella frågan.”51 Man skulle kunna säga att det mobilistiska tänkandet beaktar immanens-

planet.   

Kopplingar kan dras till det digitala och dess flytande förhållande till identitet som tidi-

gare diskuterats. Totalismens fixerade individ känns främmande i en digital kontext och istäl-

let uppstår, enligt Bard och Söderqvist, ”den enskildes identitet i det sammanhang som råder i 

ögonblicket, för att i nästa stund genomgå ett halsbrytande förvandlingsnummer.”52  

Mobilismens mindre statiska karaktär och skeptiska inställning till Jaget som ”kärn-

punkt” i tillvaron är, enligt Bard och Söderqvist, bättre anpassad för den framväxande inform-

ationalismen. De använder detta begrepp i kontrast mot kapitalismen, som informationalismen 

kommer ersätta i kölvattnet av den digitala utvecklingen. Begreppet får därför en enorm om-

fattning och betydelse – kapitalet är inte längre i centrum för den politiska utvecklingen utan 

informationen.53   

Enligt Bard och Söderqvist kommer denna utveckling präglas av hur olika samhälls-

grupper hanterar den digitala teknologins skifte mot ett mer mobilistiskt förhållningssätt till 

subjektet. Här ser de grogrunden för ett nytt digitalt klassamhälle. Detta klassamhälle delar 

Bard och Söderqvist upp i nätokrati och konsumtariat.  

Nätokratin förkroppsligar i sitt digitala nätverkande det mobilistiska tänkandet. Det är 

en ny överklass och utgörs av en framgångsrik elit som lyckas navigera i informationalismens 

dividualism. Nätokratin omfamnar inte det totalistiska tänkandets subjekt utan istället ”instäl-

ler sig en vision av kroppens frigörelse från det förutbestämda, en möjlighet att växla mellan 
                                                
50 Bard & Söderqvist  2012, s. 184. 
51 Bard & Söderqvist  2012, s. 184. 
52 Bard & Söderqvist 2012, s. 322. 
53 Bard & Söderqvist 2012, s. 127. 
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olika identiteter, ungefär som man byter kläder alltefter situation och sammanhang.”54  

Konsumtariatet sitter fast i totalismens paradigm, fjättrat vid passiv konsumtion och in-

dividualistiskt självförverkligande. I sin oförmåga att navigera i det nya digitala landskapet är 

konsumtariatets underordning, enligt Bard och Söderqvist, ett faktum i den framväxande in-

formationalismen.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
54 Bard & Söderqvist 2012, s. 321. 
55 Bard & Söderqvist 2012, s. 1609. 
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2. UPPSATSENS TEORETISKA DISKUSSION 
 

2.1 En inledande kritik av den digitala klassanalysen 
 
Innan en fördjupad diskussion påbörjas har jag anledning att framföra en viss kritik mot Bards 

och Söderqvists diagnos av det digitala klassamhället. Denna kritik riktar sig mot att Bards 

och Söderqvists klassanalys alltför lättvindigt bortser från kapitalets fortsatta makt och infly-

tande över den digitala utvecklingen. Det nya paradigmet med sin informationalism frikopplas 

på problematiska grunder från kapitalismen. Denna marxistiskt präglade kritik framförs av 

den slovenske filosofen Slavoj Žižek i hans bok Organs Without Bodies: Deleuze and 

consequences i vilken han kommenterar den första boken, Nätokraterna, i Bards och Sö-

derqvists trilogi. 

 
The problem of Netocracy is that it moves simultaneously too fast and not fast enough. 
As such, it shares the mistake of all those other attempts that much too quickly elevated 
a new enity into the successor of capitalism and other candidates: the postindustrial so-
ciety, the informational society. Against such temptations, one should insist that the ’in-
formational society’ is simply not a concept at the same level as ’feudalism’ or ’capital-
ism’.56 

 

Bards och Söderqvists klassanalys ser nätokratin som en del av ett nytt produktionssätt 

där informationstillgång ersätter kapitalägande. Därav även den nya underklassen – ut med 

arbetarklassen och in med konsumtariatet. Även detta är problematiskt då det är rimligt att 

anse, som Žižek skriver: ”All too many of the features of the new netocratic class are 

sustainable only within a capitalist regime.”57 Övergången bort från kapitalismen hos Bard 

och Söderqvist vänder blicken bort från kapital och ägande i en mer marxistisk betydelse av 

orden och riskerar därmed att ägna sig åt ideologisk mystifikation.  

Denna kritik är nödvändig för att förtydliga att jag inte till fullo accepterar den digitala 

klassanalys som tidigare presenterats. Den går helt enkelt alltför långt i sin tro på det nya pa-

radigmets förmåga att överskrida kapitalismen. Istället kommer den digitala klassanalysen att 

ses som ett komplement till en mer marxistisk hållning. Denna komplementära funktion har 

sitt värde då det ger insikter om hur den digitala teknologin påverkar identitet, klass och makt. 

Ännu en viktig kritik som framförs av Žižek handlar om nätokratins neutralitet. Žižek 

erkänner här på sätt och vis nätokratins och konsumtariatets betydelse som kategorier i klass-
                                                
56 Slavoj Žižek, Organs without Bodies: Deleuze and consequences, Routledge, New York: Taylor & 
Francis Group 2016, e-bok, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4523470 
(2017-11-10), s. 161. 
57 Žižek 2016, s. 161. 
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kampen. Men denna betydelse finns i relationen mellan en postkapitalistisk nätokrati, i kon-

trast mot en prokapitalistisk, och konsumtariatet. Žižek betonar värdet av en sådan relation: 

”Without this coalition and support from and within the netocracy, the ’consumtariat’ alone 

can only articulate its protest in violent negative actions lacking any positive, future-oriented 

program.”  

Detta är en viktig insikt för att undvika en utopisk och förhärligande bild av nätokratin, 

vilket ofta är fallet hos Bard och Söderqvist, och istället se det som en grupp med både eman-

cipatorisk (postkapitalistisk) potential och reaktionära (prokapitalistisk) ambitioner .58  

 
2.2 Kontrollsamhällets dividualism 
 
Bards och Söderqvists diagnos återkommer senare, men med kritiken framförd så blir det up-

penbart att den till viss del är begränsad när det kommer till att se den digitala teknologin som 

en transformation av kapitalismen, istället för ett överskridande av densamma. Här blir De-

leuzes kontrollsamhälle, vilket han diskuterar i sin text Postskriptum om Kontrollsamhällena, 

mer intressant då konceptet just utgår ifrån en sådan transformation – discplinsamhället och 

kontrollsamhället är väsentligt olika men verkar båda inom kapitalismen.  

I Deleuzes diskussion om kontrollsamhället, dess flytande karaktär och upplösning av 

disciplinsamhällets klart definierade gränser, beskriver han hur kontrollsamhällets dividualism 

inte längre förhåller sig till det traditionella paret massa-individ. I disciplinsamhället är indi-

viden numrerad i förhållande till en massa, i enlighet med den industriella kapitalismens, men 

även arbetarrörelsens, önskemål. 

I kontrollsamhället härskar istället den flexibla och tjänsteinriktade kapitalismen. Inom 

denna regim är det kodade divider som förhåller sig till databanker, inte till en massa.59 Detta 

är tydligt i registreringen och övervakningen av våra digitala fotavtryck när vi använder t.ex. 

sociala medier och hur detta sedan används i dagens personaliserade marknadsföring på nätet. 

Men vad innebär då denna dividualism? Det är påfallande att Deleuze i framväxten av 

kontrollsamhället ser grodrunden för ett nytt subjekt. Detta är inte bara sammankopplat med 

teknologi, utan även vad han kallar för ”en grundläggande mutation av kapitalismen”. 

Kapitalismen har frigjort sig från den industriella produktionens, fabrikens och disci-

plinsamhällets landskap. Företaget har istället, enligt Deleuze, blivit den nya modellen, med 

sin ständiga modulering och flexibilitet. Deleuze konkretiserar detta genom att peka på disci-

plinssamhällets användning av fasta valutor i kontrast till hur kontrollsamhället ”förhåller sig 

                                                
58 Žižek 2016, s. 162. 
59 Deleuze 1998, s. 198–199. 
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till flytande växelkurser, modulationer som inför procentsatser av olika valutor som mått-

stockar”.60 

Deleuze fortsätter med att beskriva den typiska företagsmänniskan som ”ett djur i ett re-

servat” vars position ständigt kontrolleras. Inte på det sätt som disciplinen sätter gränser, ge-

nom att tydligt avgränsa olika grupper i olika rum, utan genom en dator ”som beräknar vars 

och ens position, tillåten eller otillåten, och utför en universell modulation”.61 Som exempel 

kan ett passerkort användas vilket kan lyfta och stänga barriärer, skifta från tillstånd till för-

bud beroende på tid eller andra omständigheter och ge oss tillgång till information eller inte.  

Det är inte svårt att se hur den övervakning och modulering som Deleuze beskriver 

sträcker sig ut i internets universum där rum ständigt öppnas och stängs, nya vägar och trådar 

produceras och växer igen och vår tillgång till dessa begränsas eller öppnas upp. Vi lever i 

jämförelse med historien i ett oöverträffligt fritt rum, men paradoxalt nog likt djuret i ett re-

servat. De kontrollmekanismer som övervakar vår fria rörlighet är avancerade, tänk bara på 

den utbredda kamera- och internetövervakningen som förekommer idag. 

 

2.2.1 Rhizomet - dividualismens landskap  
 
Diagnosen av det nya kontrollsamhället blir lätt pessimistisk. Men som Williams påpekar har 

detta nya landskap även sin frigörande potential eller som Deleuze skriver: ”Det finns varken 

skäl att frukta eller att hoppas, utan att söka nya vapen.”62 Dessa vapen, som går att finna i 

den digitala teknologin, behövs i den politiskt betydelsefulla kamp som kommer att äga rum 

på internet och inom det digitala – en kamp om informationen. 

Om den digitala teknologin medför förändringar i den mänskliga subjektiviteten, vilket 

Williams påpekar, så bör dess landskap utforskas. Precis som Williams belyser har kontroll-

samhällets dividualism potential när det kommer till internets rhizomatiska uppbyggnad. 

Rhizomet är den digitala teknologins och det dividuella subjektets landskap. Det är i rhizomet 

den flytande karaktär som tidigare beskrivits blir allt tydligare. Den svenska idéhistorikern 

Sven-Eric Liedman beskriver konceptet som ”det ständiga formandet som aldrig får stelna till 

fast form”. Rhizomet skjuter åt alla riktningar, fortplantar sig som råttan och sprider sig likt 

myrorna – ”Det finns ingen naturlig avgränsning för den”, som Liedman utrycker det.63 

Detta ständiga formande, som dock aldrig stelnar, för tankarna till Spindlers beskrivning 

                                                
60 Deleuze 1998, s. 199. 
61 Deleuze 1998, s. 201.  
62 Deleuze 1998, s. 196. 
63 Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen: Form och materia från antiken till idag, Albert Bonniers För-
lag 2015, e-bok, s. 625–626 
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av Deleuzes förhållande till immanens och transcendens. Den spänning som Spindler talar 

om, i vilken tänkandet sker, är rhizomatisk. Rhizomet beskrivs av Deleuze och Guattari i de-

ras bok Tusen Platåer i relation till ”trädet-roten”. 

 
Det viktiga är att trädet-roten och rhizomet-kanalen inte är motsatta varandra likt två olika 
modeller: den ena agerar som transcendent modell och kalkering även om den ger upphov 
till sina egna flyktförsök; den andra agerar som en immanent process som vänder på mo-
dellen och skissar fram en karta, även om den bildar sina egna hierarkier, även om den 
framkallar en despotisk kanal.64 

 

I kontrast till trädets rotsystem följer alltså inte rhizomet ursprungets eller grundrotens 

utstakade vägar och dess hierarkiska tillväxt. Rhizomet har ingen början och inget slut, det är 

som Deleuze och Guattari skriver ”alltid i mitten, mellan tingen, ett mellan-vara, ett inter-

mezzo. Träd är släktskap medan rhizom är allians, enbart allians”.65 Det finns inga utgångs-

punkter, endast linjer på en karta som ständigt förändras.  

Rhizomet är intressant då det tydligt visar på den förändring som Williams påtalar. 

Konstnären Mats Hjelm beskriver i antologin Nomadologin hur idén om rhizomet härrör från 

Deleuzes och Guattaris ”tillämpning av ett schizofrent eller nomadiskt tänkande”.66 Den no-

madiska subjektiviteten som tar sin form i relation till rhizomet är en klar avvikelse från det 

avgränsade cartesianska subjektet.  

 Den nomadiska subjektiviteten bör dock främst förstås i förhållande till den tyska filo-

sofen Gottfried Wilhelm von Leibniz, vilket Deleuze ofta är i dialog med, och hans koncept 

monad. Den nyzeeländska kulturkritikern Brett Nicholls definierar i antologin The Deleuze 

Dictionary Leibnizs monad på följande sätt.  

 
Leibniz insisted in Monadology (written 1714, published 1867) that the universe consists 
of discrete entities: monads. Monads are simple substances, indivisible and indestructible, 
with no windows through which anything can pass. The world that we inhabit is consti-
tuted by monads that converge in series.67 

 

Den sista raden i citatet ovan är särskilt viktig. Det är i just sammanstrålningen som 

                                                
64 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Tusen Platåer, Hägersten: TankeKraft Förlag 2015, s. 42.  
65 Deleuze & Guattari 2015, s. 49. 
66 Mats Hjelm, ”Krig, Konst och Intelligenta Maskiner”, Skriftserien Kairos - Nomadologin, Ingamaj 
Beck & Sven-Olov Wallenstein et. al. (red.), Stockholm: Kungl. Konsthögskolan & Raster Förlag 
1998, s. 17–42, s. 36 
67 Brett Nicholls, ”Leibniz, Gottfried Wilhelm Von (1646–1716)”, The Deleuze Dictionary, Adrian 
Parr (red.), Edinburgh: Edinburgh University Press 2010, e-artikel, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=615834 (2017-11-24) s. 145–146, s. 
145. 
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Leibnizs monad och Deleuzes nomad skiljer sig. Här aktualiseras den centrala frågan om sub-

stans eller essens, själva kärnproblemet när subjektet kommer till tals. Nicholls poängterar att 

Deleuzes subjekt inte utgörs av någon förutbestämd substans utan av ”a point upon which se-

ries converge”.  

Han fortsätter med att beskriva sammanstrålningens funktion hos Deleuze: ”An identity 

emerges in and through the convergences of a series of singularities. This means that the 

subject is determined rather than determining.”68 Här är det inte frågan om olika substantiella 

subjekt som interagerar utan om singulariteter som, för att använda den amerikanska fysikern 

och feministen Karen Barads term, intra-agerar.69 Centralt är blivandet, inte varat.  

Detta känns igen från Bard och Söderqvist och blir mer konkret när de talar om männi-

skan på nätet som med sin identitet utför ”halsbrytande förvandlingsnummer”. På internet 

praktiseras det rhizomatiska livet. Med dividualitetens frigörelse från kroppen öppnas möjlig-

heter för oss att på internet, som Bard och Söderqvist beskriver det, ”växla mellan olika iden-

titeter, ungefär som man byter kläder alltefter situation och sammanhang.”70 

 

2.3 Burkes subjekt 
 
I diskussionen ovan är det påtagligt hur frågan om subjektet hamnar i fokus. Detta fokus har 

dock hittills främst varit av filosofisk karaktär. För att påbörja en retorisk diskussion bör där-

för Burkes relation till subjektet diskuteras.  

Att diskutera subjektet aktualiserar frågan om essens och accidens, om biologi kontra 

sociala och kulturella faktorer. Av denna anledning ska Burkes syn på kroppen till en början 

diskuteras, vilket klargör hans förhållande till en essentialistisk subjektssyn och en konstruk-

tivistisk sådan. 

Jag kommer sedan att lämna frågan om den biologiska kroppen och fokusera på subjek-

tets sociopolitiska eller ideologiska substans. Detta kommer i sin tur öppna upp för en kritik 

av Jones tolkning av Burke.  

 

2.3.1 Kroppen och identifikation 
 
Det finns en essentialistisk ådra hos den tidiga Burke som är intressant att belysa. Denna es-

sentialism är till stor del kopplad till Burkes förhållande till identitet och individen. Det är just 

                                                
68 Nicholls 2010, s. 146. 
69 Nina Lykke, ”Nya perspektiv på intersektionalitet. Problem och möjligheter”, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift 2005(26):2/3, s. 7–17, s. 8. 
70 Bard & Söderqvist 2012, s. 321. 
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detta som Diane Davis berör i sin text när hon problematiserar Burkes ponerande av ett 

”subject or ego who knows itself as and through its representations” och hans ontobiologiska 

förhållningssätt. 

Det essentialistiska drag hos Burke som här ska diskuteras för diskussionen till en för 

uppsatsen viktig aspekt – kroppen. Den amerikanske retorikern Robert Wess redogör i sin bok 

Kenneth Burke: Rhetoric, Subjectivity and Postmodernism för hur Burke skiljer mellan tre 

olika realiteter – den primära, sekundära och tertiära.  

Den primära handlar om den biologiska och organiska kroppen. Den sekundära beskrivs 

som det naturliga samhället: ”the face-to-face community where relations are human, not me-

diated through abstractions of the market, and where one labors in control of one’s tools, not 

as a cog in an indsutrial machine.” När dessa framstår som något fixerat karakteriseras den 

tertiära istället av sin föränderlighet – feodalismens, marknadens och individualismens olika 

realtiteter verkar inom den tertiära, den kulturella eller ideologiska realiteten.71  

Det intressanta är hur Burke under det tertiära lagret identifierar ”a primary oneness”. 

Denna enhet är kroppen eller som Burke beskriver det, citerat av Wess, ”’the organic pro-

ductive forces, the weapons integral to the body’”. Detta är en konstant som överskrider den 

marxistiska uppdelningen mellan proletariat och bourgeoisie. Kroppen blir en källa för identi-

fikation som rör sig under den tertiära realitetens lager av splittring och framstår därmed som 

grundläggande och primär.72  

I slutändan blir det en fråga om beständighet och förändring eller ”permanence and 

change” som är titeln till en av Burkes tidiga böcker. Enligt Wess förefaller den tidiga Burke, 

med sitt fokus på kroppen, hysa ett överordnat intresse för just det beständiga. Essentialismen 

är onekligen framträdande, vilket följande citat visar på.  

 
Burke´s history, in short, ironically puts us on the track of permanence rather than 
change: ‘the fact that man´s neurological structure has remained pretty much of a constant 
through all the shifts of his environment would justify us in looking for permanencies 
beneath the differences’.73 
 

Burke var dock högst medveten om sin tidiga essentialism. Detta är viktigt att påpeka  

då det hos Burke går att identifiera ett tydligt skifte i fokus till det sociopolitiska och ideolo-

giska. Wess beskriver i sin bok hur Burke, främst i relation till sitt tidiga verk Permanence 
                                                
71 Robert Wess, Kenneth Burke: Rhetoric, Subjectivity and Postmodernism, Cambridge: Cambridge 
University Press 1996, e-bok, https://www-cambridge-org.ezp.sub.su.se/core/books/kenneth-
burke/4D5AFCAF3FB95465929AEE925EE881ED (2017-11-29), s. 65.  
72 Wess 1996, s. 65–66. 
73 Wess 1996, s. 74. 
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and Change, brottas med en rädsla att han ska läsas och tolkas som alltför essentialistisk i 

kontrast till hans konstruktivistiska ambitioner. Wess skriver hur Burke i en senare reviderad 

upplaga ”uses the ‘Prologue’ to revise the book´s essentialism in a constructionist direction. 

Biology, he insists, ‘needs the corrective of a concern with social motives as such’”.74 Detta 

påminner om hur Burke i texten ”Methodological Repression and/or Strategies of Contain-

ment”, vilket återges i uppsatsen inledning, beskriver hur individen som person upplöses i den 

sociopolitiska sfären. 

 

2.3.2 Subjektets substans 
 
Det framgår tydligt att Burke skiljer mellan den biologiska individen och den sociopolitiska 

eller ideologiska individen. Wess menar att Burke gör detta, inte endast för att erkänna den 

biologiska individuationens existens, utan även för att kunna avmystifiera historiskt konstrue-

rade subjekt.  

Ett exempel på en sådan avmystifiering är när Burke utgår ifrån samhällets konkur-

rensinriktade karaktär för att avmystifiera den kapitalistiska individualismen: ”In considering 

the whole subject of competition, as the term is used either in capitalist apologetics or in criti-

que of capitalism, we began to see that competition itself is but a special case of imitation.”75 

Denna konkurrens är inte grundad i biologi, utan inbäddad i den kapitalistiska individual-

ismen. Som exempel lyfter Wess fram Robinson Crusoe, en urtyp av denna individualism, 

vars berättelse är ”mythically rooted in the ‘state of nature’”.76  

Wess menar att Burkes syn på konkurrens som ideologisk imitation gör att konkurren-

sen, i dess dramatistiska funktion, fungerar som en form av identifikation: ”Competitive indi-

viduals ‘out-imitate’ one another in conforming to the cultural script of the competitive indi-

vidual. This conformity, which ironically sets them at odds, is ‘constitutional’, an orthodoxy, 

one mode of consubstantiality among others.” Burke kallar detta för ”community of ways”. 77  

I citatet ovan skriver Wess att konformiteten är konstitutionell. Det konstitutionella är 

en viktig aspekt i Burkes tänkande kring subjektet. Utan att gå alltför mycket in på Burkes 

dramatism anser jag att det här är viktigt att diskutera detta i relation till  agent och handling.  

Handling hos Burke är konstitutiv. Wess talar om ett ”constitutional game of changing 

the game´s rules while playing the game”. En stats konstitution med sin konstitutionella dom-

                                                
74 Wess 1996, s. 61. 
75 Burke 1969, s. 131. 
76 Wess 1996, s. 192. 
77 Wess 1996, s. 192.  



	

 
25 

stol är ett typexempel på detta. Konstitutionen är både en symbol för något beständigt, men 

även utsatt för kontinuerlig förändring. Verkar domstolen för att förändra konstitutionen är 

dess handling konstitutiv. Ur ett historiskt perspektiv är även ett sådant konstituerande ett 

formande av ett historiskt subjekt.78  

Men i relation till det konstitutiva är det viktigt att påpeka att handling står fri från nå-

gon agent. Båda utgör subjektets konstitution, men agenten är inte överordnad handlingen, 

eller som Wess beskriver det: ”Burke takes care to stress the act´s independence of the agent, 

exhibiting in doing so his recognition of a tendency in his audience to assume that any refe-

rence to action presupposes an autonomous agent as its authentic origin.” Agenten ser Burke 

istället som en sammansmältning av handlingens ”contingent hierarchization of these volun-

taristic principles that adds something new to the world”.79 Dessa principer kan ses som kon-

kurrerande viljor, något vi alla graderar och därmed konstituerar vår karaktär.  

Vad betyder då detta för subjektets substans? Wess citerar Burke som i sin bok A 

Grammar of Motives skriver: ”’Hence, a concern with substance is a concern with the pro-

blems of constitutionality ... A constitution is a substance – and as such it is a set of motives.’” 

När vi graderar principer konstrueras ”a conception of substance”.80 När identifikation sker 

genom konsubstantialitet är det därför en tillhörighet på konstitutionell nivå som uppstår. 

Subjektets substans förlorar därmed hos Burke essentialistiska konnotationer.  

 

2.3.3 En kritik av Jones – form som konstitutionell 
 
Utifrån föregående diskussion kring Burkes subjekt och dess substans är en kritik mot Hillary 

A. Jones beskrivning av Burkes användbarhet inom det digitala berättigad. Kortfattat var syf-

tet hos Jones att kombinera Burkes idéer om form med Bogosts ”procedural rhetoric”, för att 

bättre förstå identifikation på sociala medier.  

Det finns emellertid en problematik med Jones förståelse av form som ”structures ins-

tead of substances”. I relation till just substans anser jag att Jones tillämpar en alltför essenti-

alistisk tolkning av Burke. Denna tolkning har sin grund i hennes uppfattning av konsubstan-

tialitet som rotad i Freuds ”totemic identity”. Konsubstantialitet förstås utifrån tribal identifi-

kation.  

 
In tribes or groups employing totemic organization, people believe they share a signifi-
cant identity characteristic (or even the essence or substance of their identity) with a to-

                                                
78 Wess 1996, s. 27. 
79 Wess 1996, s. 143.  
80 Wess 1996, s. 153. 
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tem, which might range from identification with creatures (e.g. a turtle) to sports teams 
(e.g. Green Bay Packer Cheeseheads) to a corporate ethos (e.g. innovation at 3M or phy-
sical activity at Nike).81 

 

Jones syfte med att analysera exempelvis Instagram är att visa på ett skifte från substans 

till form i förhållande till konsubstantialitet och identifikation, bort från den totemiska identi-

teten. Det finns här ett motsatsförhållande mellan substans och form, vilket ytterligare för-

stärks av hennes användning av Bogost.  

Ser man till tidigare diskussion kring imitation och Burkes ”community of ways” är det 

dock rimligt att ifrågasätta en sådan omformulering av konsubstantialiteten och det motsats-

förhållande som Jones utgår ifrån. Precis som Burke beskriver konkurrens eller tävlan som 

”but a special case of imitation” är det även möjligt att betrakta den identifikation som är 

grundad i ”the same litteracy of form” som en särskild form av imitation.82 På samma sätt 

som konkurrensen ställer individer mot varandra så kan den strävan efter singularitet som Jo-

nes beskriver skapa en liknande dynamik. Det är dock fortfarande en form av konsubstantiali-

tet genom ”community of ways”.  

Det är här Jones essentialistiska tolkning av Burkes förhållande till substans blir pro-

blematisk. Imitation hos Burke skapar inte något motsatsförhållande mellan substans och 

form. Istället blir förståelsen av substans som konstitutionell viktig. Användare på Pinterest 

eller Instagram, med sin gemensamma ”litteracy of form”, rättar sig efter det som Wess kallar 

för ”the cultural script”.  

Denna konformitet är det som konstituerar ”a conception of substance”, utifrån vilken 

identifikation och konsubstantialitet sker och formas. Jones antyder själv detta, utan att se den 

nödvändiga slutsatsen, när hon beskriver repetitiv form: ”Burke explains that repetitive form 

entails the ‘consistent maintaining of a principle under new guises. It is restatement of the 

same thing in different ways’”.83 Upprätthållandet av en princip kan tolkas som upprätthållan-

det av en viss konstitution. Form går därmed att se som konstitutionell och därmed substantie-

rande, vilket omöjliggör ett motsatsförhållande mellan form och substans. Jones bidrar där-

med inte med någon fördjupad förståelse av identifikation, som inte redan inryms i Burkes 

identifikationsbegrepp 

 

                                                
81 Jones 2017, s. 274.  
82 Burke 1969, s. 131. 
83 Jones 2017, s. 280. 
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3. AVSLUTANDE DISKUSSION – RHIZOMETS RETORIK 
 
Som diskussionen hittills har visat är synen på subjektet central för att förstå identifikation. 

Syftet i denna avslutande diskussion är att, utifrån de två skilda förhållningssätt till subjektet 

som har diskuterats, föra ett resonemang kring de konsekvenser dessa förhållningssätt får för 

synen på identifikation.  

Två olika former av identifikation ska diskuteras – rhizomatisk och hierarkisk identifi-

kation. Uppsatsen avslutas med en presentation av ett nytt koncept – rhizomets retorik – återi-

gen inspirerat av Bard och Söderqvist. Formuleringen av rhizomets retorik är mitt bidrag till 

en fortsatt förståelse av identifikation inom det digitala paradigmet. 

 

3.1 Hierarkisk och rhizomatisk identifikation 
 
Burke och Deleuze representerar två olika sätt att närma sig identifikation. Denna skillnad 

beror på identifikationens form – den hierarkiska och den rhizomatiska. Burkes identifikat-

ionsbegrepp bör anses grundat i den hierarkiska formen. Substans, förstådd som konstitution-

alitet, utgör grunden för konsubstantialitet.  

Det är dock viktigt att påpeka att det skulle vara felaktigt att förstå skillnaden mellan 

Burke och Deleuze som en fråga om monadisk kontra nomadisk subjektivitet. Burkes subjekt 

är mer komplext än Leibnizs odelbara monad eller det traditionella cartesianska subjektet. 

Burkes subjekt är föränderligt och rörligt och dess substans är till stor del en konstruktion, en 

föreställning.  

Faktum kvarstår dock att Burkes identifikationsbegrepp innebär ett hierarkiskt perspek-

tiv. Substansen, oavsett om det är en essentialistisk eller konstruktivistisk sådan, utvecklar sig 

alltid till en bas utifrån vilket allt annat härrör. Burkes identfikationsbegrepp formar sig efter 

trädets struktur, känslan av splittring blir en utgångspunkt för konsubstantialitet och ur denna 

konstrueras och konstitueras substansens stam och dess förgreningar.  

Burkes fokus är onekligen riktat mot individualismens subjekt. Den framstående marx-

istiska kulturkritikern Fredric Jameson resonerar kring detta i sin bok The ideologies of the-

ory. Jameson är tydlig med att inte sälla sig till vad han ser som den anarkistiska glorifiering-

en av det schizofrena och decentrerade subjektet ”of the latest French fashions and exports”, 

vilket går att tolka som en tydlig pik mot tänkare som Deleuze.  

Med detta sagt är ändå Jamesons invändning mot den amerikanska kritikens subjektssyn 

tydlig. Jameson anser att ”the rhetoric of the self in American criticism will no longer do”. 
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 En postindividualistisk tid behöver utveckla postindividualistiska kategorier.84 Det är 

just i detta hänseende han ser Burkes subjekt som problematiskt. 

 
What is paradoxical about Burke’s own ciritical practice in this respect is that he anticipa-
ted many of the fundamental objections to such a rhetoric of self and identity at the same 
time that he may be counted among its founding fathers.85 
 

Hierarkisk identifikation rör sig alltså inom individualismens ramar. Det rhizoma-

tiska identifikationsbegreppet är ett försök att röra sig bortom detta och utveckla en 

postindividualistisk förståelse av identifikation.  

Identifikation utifrån ett rhizomatiskt perspektiv förkastar substansens centrala ställning. 

Ett sådant förkastande behöver förstås utifrån vad Deleuze kallar för den intensiva mångfal-

den. Det är rhizomets intensiva mångfald som gör det anti-genealogiskt, alltså avsaknaden av 

ursprung. Mångfalden har ingen essens utan är endast förbindelser. Den australiensiske 

idéhistorikern Jonathan Roffe förklarar hur ”any alteration to an intensive multiplicity means 

a total change in its nature – a change in its intensive state”.86 Mångfalden karakteriseras av 

sin permanenta tillblivelse.  

Samtidigt är det viktigt att betona att mångfalden i sig inte har någon utgångspunkt utan 

rhizomet, som Deleuze och Guattari beskriver det, ”består inte av enheter, utan snarare av di-

mensioner, eller snarare av rörliga riktningar”.87 Detta är rhizomets verkliga mångfald. Den 

amerikanska kulturteoretikern Verena Conley beskriver det på ett träffande sätt i sin text 

”Rhizome + Technology”. 

 
The rhizome creates a web or a network; through capture of code, it increases its valences 
and is always in a state of becoming. It creates and recreates the world through con-
nections. A rhizome has no structure or centre, no graph or regulation. Models are both in 
construction and collapse.88 

 

Som tidigare har påpekats tidigare finns det här en tydlig koppling till digital teknologi, 

                                                
84 Fredric Jameson, The ideologies of theory, New York & London: Verso 2008, e-bok, 
https://thecharnelhouse.org/wp-content/uploads/2017/09/Fredric-Jameson-The-Ideologies-of-Theory-
2008.pdf (2017-12-01), 157. 
85 Jameson 2008, s. 157. 
86 Jonathan Roffe, ”Mulitplicity”, The Deleuze Dictionary, Adrian Parr (red.), Edinburgh: Edinburgh 
University Press 2010, e-artikel, https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=615834 
(2017-11-24), s. 181–182, s. 181.  
87 Deleuze & Guattari 2015, s. 43.  
88 Verena Conley, ”Rhizome + Technology”, The Deleuze Dictionary, Adrian Parr (red.), Edinburgh: 
Edinburgh University Press 2010, e-artikel, 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=615834 (2017-11-24), s. 237–238, s. 
237. 
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en koppling även Conley lyfter fram: ”The proximity of the rhizome to digital technology and 

the computer is evident.”89 Det är just i relation till detta som man kan tala om rhizomatisk 

identifikation. För att se detta behövs en återkoppling till dividualismen.  

Dividen förhåller sig till substans som en schizofren person förhåller sig till jaget – en 

ständig identitetsklyvning. Frigörelsen från den fysiska kroppen och det ständiga formandet är 

vad som karaktäriserar den digitala teknologin, dess dividualism och i slutändan rhizomatisk 

identifikation. Dividen rör sig i ett nätverk av rörelse och stannar aldrig upp. Den rhizoma-

tiska identifikationen sker i det symbiotiska deltagandet. Man skulle kunna likna det vid 

mykhorrizans komplexa nätverk – svampens symbios med sin omgivning.  

 

3.2 Rhizomets retorik 
 
Själva kärnan i den rhizomatiska identifikationen eller rhizomets retorik börjar nu träda fram 

– aktiviteten och deltagandet. För att ytterligare utforma en förståelse av denna retoriska form 

blir Bard och Söderqvist återigen aktuella.  

Bards och Söderqvists bok Synteism – Att skapa Gud i Internetåldern från år 2014 är 

med sitt fokus på det digitala en fortsättning av Futuricatrilogin – en fortsättning i religionens 

tecken. För att kort beskriva bokens övegripande syfte bör synteismen, ett centralt koncept i 

boken, presenteras. En sådan presentation är även av värde för diskussionen som följer.  

Synteismen har sitt ursprung i det grekiska ordet syntheos. vilket Bard och Söderqvist 

översätter till “skapad gud eller gud som uppstår där människor skapar”.90 Synteismen ser de 

som ”upplösningen av dikotomin mellan teismen och ateismen”. Bard och Söderqvist argu-

menterar för att Gud som koncept alltid har och alltid kommer att skapas och att denna skap-

else inte bör förkastas men inte heller utgå ifrån den traditionella religionens metafysik.91  

Synteismen utgör själva kärnan i Bards och Söderqvists bok, men en utförligare be-

skrivning av konceptet anser jag inte nödvändig för denna uppsats. Istället kommer fokus läg-

gas på participatorisk kultur, såsom det beskrivs i Bards och Söderqvists bok. De beskriver 

begreppet i bokens ordlista på följande sätt. 
 
Participatorisk kultur temporära eller permanenta event där samtliga deltagare förut-
sätts bygga eventet tillsammans från början till slut […] enligt synteismen kan participa-
toriska kulturyttringar med fördel betraktas som manifestationer av Syntheos, diviniteten 
som uppstår när människor skapar saker tillsammans för kommunitetens egen skull.92 

                                                
89 Conley 2010, s. 237.  
90 Bard & Söderqvist 2014, s. 897. 
91 Bard & Söderqvist 2014, s. 791–792. 
92 Bard & Söderqvist 2014, s. 781.  
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Den participatoriska kulturen förutsätter alltså deltagande. Människor samlas kring kommuni-

teten eller interaktiviteten.   

Digital teknologi är den participatoriska kulturens mylla och här återfinns rhizomets re-

torik. Rhizomets retorik utgår ifrån interaktiviteten som, för att låna Bards och Söderqvists 

ord, ett ”emergent fenomen”. Internet är enligt dem ett typexempel på ett sådant fenomen. 

 
Internet är i högsta grad ett emergent fenomen, som tar över och stöper om världen på 
sina helt egna villkor, ett fenomen som vi inte kan styra över utan enbart försöka anpassa 
oss till så gott det går. För vad är Internet i grunden om inte just en världsomspännande 
väv av trådar som binder ihop alla människor och föremål till en enda global, organisk 
helhet där väven i sig är större och viktigare än summan av dess många enskilda kompo-
nenter?93 
 

Detta fenomen liknar rhizomets mångfald, ett nätverk utan struktur som sticker åt alla håll och 

som ständigt förändras. Participatorisk kultur är internets interaktivitet, en interaktivitet som 

även kan träda in i den fysiska världen. Med den participatoriska kulturen blir gränsen mellan 

verklighet och virtualitet diffus. 

Identifikation inom det digitala och den participatoriska kulturen utformas ofta, men 

inte alltid, utifrån rhizomets retorik. Som nämnts utgår rhizomets retorik ifrån interaktivitet. 

En viktig aspekt är även hur ett rhizomatiskt perspektiv ersätter konsubstantialitet med kon-

nektivitet. Med detta menar jag att istället för att analysera konsubstantialitetens dynamik, bör 

nätverkets och interaktivitetens skärningspunkter – dess noder – analyseras. Hur dessa noder 

formas är identifikation förstådd utifrån konnektivitet.   

För konnektiviteten är mångfalden central, inte substansen. Konnektivitet sker för inter-

aktivitetens egen skull, inte utifrån någon bestämmande substans. Samtidigt är det inte frågan 

om ett totalt förkastande av substans. Substans, i form av exempelvis värderingar eller idéer, 

kan utgöra faktorer. Däremot förkastar ett rhizomatiskt perspektiv substansen som utgångs-

punkt för att förstå identifikation i relation till digital teknologi och den participatoriska kul-

turen.  

Detta förkastande grundar jag i en insikt om konnektivitetens snabba rörelser. Det är 

möjligt att uttyda substantiella former i konnektiviteten, men dessa former kan aldrig stelna 

och stabiliseras till en grund för att förstå identifikation. Substans som koncept blir därför 

opraktiskt i ett landskap som ständigt formas men aldrig stelnar – det passar trädet men inte 

rhizomet.  

                                                
93 Bard & Söderqvist 2014, s. 229.  
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3.3 Slitningen mellan substans och mångfald 
 
Syftet med att förstå rhizomets retorik är till stor del politiskt. Denna politiska dimension bör 

förstås i relation till Bards och Söderqvists diagnos av det digitala klassamhället. Det digitala 

paradigmet innebär ett nytt politiskt landskap som kräver nya sätt att navigera.  

Politisk teori och organisering upplever i det nya paradigmet en slitning mellan substans 

och mångfald. Dagens politiska organisering sitter fast i den hierarkiska identifikationens sub-

stansfixering. Politikens traditionella kategorier och deras substans förlorar dock i snabb takt 

sin sprängkraft och slits sönder av mångfalden. En förståelse av rhizomets retorik är därför 

nödvändig för att utforma politik i det digitala paradigmet – en politik för mångfalden. 

Detta är dock en riskfylld balansgång. Som diskuterat i inledningen av förra kapitlet bör 

den digitala klassanalysen inte ersätta insikten om kapitalets betydelse, utan fungera som ett 

viktigt komplement. På samma sätt bör inte en förståelse av rhizomatisk identifikation ersätta 

en förståelse av hierarkisk identifikation, utan de ska ses som ömsesidigt beroende av 

varandra.  

Isolerade riskerar båda perspektiven att bli uddlösa. Det hierarkiska perspektivet är inte 

anpassat för den digitala teknologins rhizomatiska utveckling och klarar därmed inte att navi-

gera i detta nya landskap. Men även det rhizomatiska perspektivet blir kraftlöst om det står 

ensamt. På liknande sätt som den digitala klassanalysen riskerar att bli en form av ideologisk 

mystifikation genom att osynliggöra kapitalets fortsatta makt, riskerar ett rhizomatiskt per-

spektiv att förstärka senkapitalismens atomisering, genom fragmenteringen av subjektet, och 

gå ideologin till mötes.  

En liknande insikt om det rhizomatiska perspektivets begränsningar uttrycker Sven-Eric 

Liedman.  

 
Vetenskapen och tekniken har i väsentliga stycken kvar sin binära logik – den logik utan 
vilken det rhizomatiska liv som vi idag lever skulle förlora sina materiella förutsättningar. 
Det finns fortfarande träd med pålrötter och ingenting tyder på att de skulle försvinna: 
samhället har fortfarande sina makthierarkier och sin tvångsmakt. […] Det finns stelnade 
strukturer nu som förr. Det finns inte bara ett rastlöst formande utan också mer beständiga 
former, institutioner och lagar.94 
 

Liedman uttrycker här det viktiga i att inte låta sig förblindas av det rhizomatiska livet, utan 

att fortsätta hålla ögonen öppna för kvarvarande maktstrukturer. Här finner man kärnan i slit-

ningen mellan substans och mångfald. De materiella förutsättningarna kvarstår och därmed 

klasskampen och nödvändigheten att organisera kring konsubstantialitet baserad på klass. 
                                                
94 Liedman 2015, s. 774. 
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Detta är en viktig insikt. Men med detta sagt så är det viktigt att inte glömma att framtidens 

politiska kamp till stor del kommer att handla om makten över den digitala teknologin och 

information – en digital klasskamp. 

 

3.4 Sammanfattning och slutord 
 
Jag har i min uppsats utifrån en filosofisk-retorisk diskussion hävdat att den digitala teknolo-

gin formar ett subjekt som inte får utrymme i Burkes identifikationsbegrepp. Jag har försökt 

visa att motsättningen mellan detta subjekt och Burkes identifikationsbegrepp har sin grund i 

frågan om substans, ett begrepp som till viss del förkastas utifrån ett rhizomatiskt perspektiv. 

Deleuzes idéer om dividualism och rhizom är viktiga verktyg för att göra möjligt ett sådant 

avvisande i syfte att bättre förstå det nya subjektet och dess förhållningssätt till identitet och 

identifikation. 

Utifrån dessa insikter har jag försökt utforma en utgångspunkt för fortsatt förståelse av 

den digitala teknologin och dess påverkan på identifikation. Rhizomets retorik är långtifrån ett 

till fullo sammanhängande koncept, utan bör mer betraktas som just en teoretisk utgångs-

punkt, vilken behöver konkretiseras. Denna uppsats begränsade utrymme tillåter inte en sådan 

insats, utan min förhoppning är att genom mitt arbete möjliggöra en framtida konkretisering 

genom att inspirera till nya sätt att se och förstå identifikation – perspektiv anpassade för det 

digitala paradigmet.  

Jag vill kort peka på de områden där rhizomets retorik som koncept kan appliceras och 

vidareutvecklas. Internet är det självklara studieobjektet. Att studera identifikation på internet 

utifrån ett rhizomatiskt perspektiv är att fokusera på hur identifikation uppstår i ett rum där 

konnektivitet ofta är viktigare än konsubstantialitet. Med detta sagt betyder inte detta att 

rhizomets retorik alltid är tillämpbart, utan utmaningen ligger i att lokalisera de områden och 

trender på internet där rhizomets retorik växer och frodas.  

Rhizomets retorik är emellertid inte begränsat till den virtuella världen, utan gränsen 

mellan den virtuella och den fysiska världen inom det digitala paradigmet är och blir alltmer 

diffust. Att identifiera manifestationer av rhizomets retorik i den fysiska världen kan därför 

vara ett värdefullt sätt att konkretisera konceptets tillämpbarhet.  

Exempel på sådana manifestationer kan vara icke-kommersiella festivaler, exempelvis 

den så kallade ”Burning Man” festivalen i Nevada. Burning Man är en årlig sammankomst i 

Black Rock Desert. Festivalen är ett typexempel på participatorisk kultur och på hur den digi-

tala interaktiviteten flyttar ut i den fysiska världen. Det är förverkligandet av en radikal delta-

garkultur. En temporär stad byggs upp av de nära 70 000 deltagarna för att efter ungefär en 
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veckas tid rivas ned.95 Festivalen är stadens uppbyggnad och nedmontering, en process som 

sker i ett virrvarr av konstnärliga uttryck och participation. Festivalen liknar i sitt ständiga 

formande ett rhizom och en studie av denna festival skulle kunna utveckla rhizomets retorik 

som koncept. 

Avslutningsvis vill jag understryka konceptets politiska karaktär. Rhizomets retorik syf-

tar till att inspirera fortsatt retorisk teoribildning av politiskt värde. Om rätta krafter inte lyck-

as navigera på en omfattande skala i det nya digitala landskapet lämnas fältet öppet för en 

prokapitalistisk nätokrati vars dominans resulterar i konsumtariatets underordning. Detta kon-

sumtariat riskerar att passiviseras av dividualismen istället för att aktiveras av dess postkapi-

talistiska potential. Politisk teori och organisering måste därför kunna överbrygga slitningen 

mellan substans och mångfald, beakta det framväxande digitala klassamhället och ta makten 

över rhizomet.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

                                                
95 Wikipedia, ”Burning Man”, https://en.wikipedia.org/wiki/Burning_Man (2017-12-30). 
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