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1  Inledning 

Internet har nu existerat och utvecklats under tillräckligt lång tid för att man på allvar kan 

börja se hur människans interaktion och kommunikation har anpassats efter det nya 

medielandskapet. Att de sociala medierna har påverkat det retoriska klimatet är ett av stegen i 

den utvecklingen. Och det intressanta är då självklart hur det har påverkats. Nya medel och 

forum för kommunikation tillkommer dagligen på vad som bara kan benämnas som världens 

största retoriska plattform, internet. En mötesplats för allt och alla. Precis som 

boktryckarkonsten, tidningen, telegrafen, televisionen och en lång rad andra medier en gång 

satt sin ofrånkomliga prägel på mänsklig kommunikation och förändrat dess rådande 

paradigm, gör nu också internet och den medföljande onlinekulturen samma sak. Därför är det 

viktigt att forskningen håller jämna steg för att se hur den ständigt föränderliga 

kommunikationen påverkas.  

1.1 Advice Animals 

Kritisk granskning av onlinekulturens retorik utgör ett viktigt steg i detta arbete, och denna 

uppsats kommer behandla en specifik företeelse på temat, närmare bestämt så kallade Advice 

Animals. De är en av flera former av memes, som beskrivs på Wikipedia som följande: 

”An Internet meme [...] is an activity, concept, catchphrase or piece of media which spreads, 

often as mimicry, from person to person via the Internet.”
1
 På sajten knowyourmeme.com 

beskrivs sedan underkategorin Advice Animals: 

Advice Animals, sometimes referred to as “Advice Dog spin-offs”, are a type of 

image macro series featuring animals of some kind (including humans) that are 

accompanied by captioned text to represent a character trait or an archetype that fits 

the role of a “stock character”. While many Advice Animals use a color wheel 

background, some use unedited versions of the original photo.
2
 

Genom att kombinera tre komponenter: ett namn, en visuell och en textuell så finns 

vad jag vill kalla tre dimensioner i en av onlinekulturens egna uppsättningar av retoriska 

stilfigurer, det vill säga Advice Animals. Den visuella komponenten är vanligtvis en, på 

                                                 
1
 Wikipedia, ”Internet Meme”, http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme (2014-05-06) 

2
 Know Your Meme, ”Advice Animals”, http://knowyourmeme.com/memes/advice-animals (2014-08-19) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_meme
http://knowyourmeme.com/memes/advice-animals
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flertalet sociala medier, välkänd bild eller figur med ett tillhörande, förklarande namn. Den 

textuella komponenten förväntas vara en sloganartad, tvådelad reduktion av den berättelse 

som upphovspersonen vill förmedla. I många fall förväntas också den senare halvan av den 

textuella komponenten vara förutbestämd av det Advice Animal som används, oftast via det 

som namnet konnoterar. Till exempel: Ett populärt Advice Animal med namnet ‟Bad Luck 

Brian‟ består av en bild (visuell komponent) på en rödblond pojke i skotskrutig tröja med ett 

brett, tandställningsprytt leende. I detta fall skall alltså den som använder sig av ‟Bad Luck 

Brian‟ förmedla något oturligt och/eller pinsamt scenario. 

 

Dess första stora framgång (i upvotes/viralitet) nåddes på det sociala nätverket 

Reddit.com med den textuella komponenten ”Tries to stealthily fart in class” på den övre 

delen av bilden, och ”Shits” på den nedre.
3
 Och precis så är Advice Animals nära nog alltid 

konstruerade; namnet är baserat på den visuella komponenten, som från gång till gång förblir 

densamma, medan den textuella komponenten ändras. I de flesta fall är det svårt att 

säkerställa dessa bilders urpsrung och härkomst, men ofta är det timing och tillfälligheter. Till 

exempel kom Ridiculously Photogenic Guy till av att någon tog en bild på tävlingslöpare, och 

en person gjorde sig löjligt, alltså ‟Ridiculously‟, bra på denna bild. Denna bild uppnådde 

senare viralitet när den lades upp på Reddit, varefter den etablerades som ett Advice Animal.
4
  

 

 

                                                 
3 Know Your Meme, ”Bad Luck Brian”, http://knowyourmeme.com/memes/bad-luck-brian (2014-05-06) 

4 Know Your Meme, “Ridiculously Photogenic Guy”, http://knowyourmeme.com/memes/ridiculously-photogenic-guy-

zeddie-little (2014-05-05) 

http://knowyourmeme.com/memes/bad-luck-brian
http://knowyourmeme.com/memes/ridiculously-photogenic-guy-zeddie-little
http://knowyourmeme.com/memes/ridiculously-photogenic-guy-zeddie-little
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1.2 Syfte och frågeställning 

Användningen av Advice Animals är idag så pass utbredd att de genomsyrar praktiskt taget 

hela onlinekulturen, främst på sociala medier. Därtill är de synnerligen lättillgängliga, enkla 

att sprida vidare och kommenterar inte sällan samtida kultur. Allt sammantaget är deras 

retorik konstruerad på ett sådant sätt att de för sitt medium och sin kontext på många sätt 

fungerar som en ny form av metaforer. Med en postmodern förståelse av retorik och noggrant 

utvalda teoretiska perspektiv på modern kommunikation blir det primära målet för min analys 

att redogöra för hur de är konstruerade och hur de fungerar.  

Som jag ser det så kan sociala medier i största allmänhet beskrivas som forum för 

identitetssökande, men sökandet sker med olika medel på olika medier. Därför ämnar jag 

också ta upp den roll som Advice Animals spelar i sin onlinekulturella kontext, genom att 

granska hur de skapar identifikation. Tillhörande frågeställningar är följande: 

 På vilka sätt kan Advice Animals jämföras med retoriska motsvarigheter? Hur är de 

konstruerade, och vilka retoriska funktioner karaktäriserar dem? Går det alls att 

benämna dem som metaforer, eller bör de genom sin tredimensionalitet tillskrivas en 

egen retorisk kategori, snarare än att försöka passas in i kategorier där de skulle 

behandlas enbart utifrån åtskilda textuella eller visuella premisser och ramverk som 

går miste om tredimensionaliteten?  

 Hur kan Advice Animals analyseras för att bättre förstå sig på identifikation och hur 

den uppstår? 
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2  Teori 

2.1 Postmodern retorik och identitet 

Den bakomliggande förståelsen för retorik och den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är 

av det bredast möjliga slaget där jag, i linje med flera moderna och postmoderna retoriker, 

betraktar praktiskt taget allt som faller inom ramarna för människans verbala, skriftliga, 

visuella, implicita och explicita kommunikation som retorik. Genom Kenneth Burkes 

identifikationsbegrepp befästes denna uppfattning än mer, då det ter sig helt logiskt att 

persuasio inte (längre) kan vara retorikens enda uppgift.
5
 Följande citat, anser jag, 

sammanfattar den självklara roll som identifikation har i retorik genom att kontrastera den 

mot persuasio: 

All told, persuasion ranges from the bluntest quest of advantage, as in sales 

promotion or propaganda, through courtship, social etiquette, education, and the 

sermon, to a “pure” form that delights in the process of appeal for itself alone, 

without ulterior purpose. And identification ranges from the politician who, 

addressing an audience of farmers, says „I was a farm boy myself‟, through the 

mysteries of social status, to the mystic‟s devout identification with the source of 

all being.
6
 

Burkes identifikationsbegrepp kan fördelaktigt kombineras med Greg Dickinson och 

Casey Malone Maughs diskussion om identitet och postmodernitet. De beskriver det 

postmoderna samhället som globaliserat och allt mer fragmentariserat, varigenom individens 

identitet inte längre kan grundas i tidigare uppenbara faktorer som nationstillhörighet, etnicitet 

eller lokalitet. Samtidigt spelar just sökandet efter identitet (läs: identification) en central roll i 

den postmoderna individens liv. Att ha de föränderliga förhållandena mellan samhälle – 

individ och postmodernitet – identitet i åtanke ger en naturlig förståelse för att även 

                                                 
5
 Burke, Kenneth, A Rhetoric of Motives, Readings from Classical Times to the Present, red. Patricia Bizzell & 

Bruce Herzberg, Boston & New York 2001.  

6
 Burke, s. 1325. 
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förhållandet mellan identitet och retorik påverkas i en postmodern kontext.
7
 Den tolkning av 

begreppet postmodernitet jag utgår ifrån sammanfattas i följande citat: 

Although there is no singular experience that marks the postmodern, it seems clear 

that one of the constitutive elements of postmodernity is the way it challenges our 

ability to settle or locate our identities in either time or space.
8
 

Samtidigt som denna tolkning är tillräckligt löst formulerad för att inte anses såpass 

kontroversiell att den påkallar ett eget forskningsavsnitt, så lämpar den sig i mina ögon 

mycket väl för att förklara sociala medier och Advice Animals som postmoderna fenomen. 

Den engelska termen online community konnoterar samhälle och gemenskap, och då samtliga 

sociala medier kan ses som online communities med, inte sällan anonyma, användare från hela 

världen så utgörs inte grundvalarna i dessa ‟samhällen‟ av historia (time) eller lokalitet 

(space). Vad de istället utgörs av är en helt egen frågeställning, men att gemenskapen är av 

det postmoderna slaget kan man härmed konstatera.  

För att vidare följa Dickinson & Maughs resonemang så har människans sökande efter 

identitet aldrig tagit så stor plats i individens vardag som i det postmoderna samhället. Detta 

identitetssökande, vill jag hävda, görs uteslutande genom kommunikation av olika slag. Den 

skriftliga kommunikationen mellan individer på sociala medier är ett exempel. Den visuella 

kommunikationen i valet av kläder och heminredning kan utgöra ett annat. Forumen för att 

bygga identitet och finna identifikation är många. Vardagsretoriken kan sägas bestå av att 

upptäcka och ta del av ideologier, kulturer, människor, musik, kläder (etc.) som skapar 

subjektiv identifikation. Och att kunna identifiera sig med något, vad det än må vara, ger en 

känsla av trygghet och tillhörighet; något som i det postmoderna, fragmenterade samhället 

inte längre kan finnas i nationstillhörighet, etnicitet eller lokalitet.
9
 

                                                 
7
 Dickinson, Greg & Malone Maugh, Casey, “Placing Visual Rhetoric: Finding Material Comfort in Wild Oats 

Market”, Defining Visual Rhetorics, ed. Charles a. Hill & Marguerite Helmers, Lawrence Erlbaum Associates: 

Mahwah, NY & London, 2004, s. 259-276. 

8
 Dickinson & Maugh, s. 261. 

9
 Dickinson & Maugh, s. 261-263. 
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2.2 Visuell retorik och medielogik 

Många teoretiker från lika många vetenskapliga discipliner har yttrat sig i diskussionen om 

hur visuell retorik skall teoretiseras, analyseras, och till och med om den överhuvudtaget bör 

inkluderas i akademiska sammanhang. Två författare, W J T Mitchell och Barry Brummett, 

gör i respektive verk viktiga resonemang som tillsammans kommer utgöra en teoretisk 

utgångspunkt för förståelsen av Advice Animals visuella komponenter. 

Mitchell beskriver hur bilder och visuell representation med tiden har tagit en allt 

tydligare plats i såväl samhälle som akademin, och benämner detta paradigmskifte som ”The 

Pictorial Turn” i sin bok Picture Theory.
10

 Efter att ha redogjort för bland annat Ludwig 

Wittgensteins ikonofobi och debatten om vilken akademisk vikt bilder kan tänkas eller inte 

tänkas ha, kommer Mitchell fram till följande: 

If we ask ourselves why a pictorial turn seems to be happening now, in what is often 

characterized as a ”postmodern” era, […] we encounter a paradox. Idolatry, 

iconoclasm, iconophilia, and fetishism are not uniquely “postmodern” phenomena. 

What is specific to our moment is exactly this paradox. The fantasy of a pictorial turn, 

of a culture totally dominated by images, has now become a real technical possibility 

on a global scale.
11

  

Behovet av att formulera teoretiska ramverk och en djupare förståelse för alla tänkbara 

aspekter av visuell representation är stort, nästan akut, menar Mitchell. Det finns helt enkelt 

en stor problematik i att leva och verka i en visuell kultur som står utan medel att granska en 

betydande del av sin samtid. Hur man bör förstå ”The Pictorial Turn”, denna svängning mot 

en kultur som genomsyras av visuell representation, förklarar Mitchell såhär:  

It is a postlinguistic, postsemiotic rediscovery of the picture as a complex interplay 

between visuality, apparatus, institutions, discourse, bodies, and figurality. It is the 

realization that spectatorship […] may be as deep a problem as various forms of 

                                                 
10

 Mitchell, W. J. T., Picture Theory, The University of Chicago Press, Chicago, 1995, s. 11-34. 

11
 Mitchell, s. 15. 
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reading (decipherment, decoding, interpretation, etc.) and that visual experience or 

“visual literacy” might not be fully explicable on the model of textuality.
12

  

Detta är en förutsättning för att börja förstå sig på visuell representation som helt eller 

delvis fristående från den föreliggande förståelsen av textualitet. Särskilt i det postmoderna 

samhället där visuell representation ”presses inescapably now, and with unprecedented force, 

on every level of culture. […] The need for a global critique of visual culture seems 

inescapable”.
13

  

Gällande spectatorship så för Mitchell diskussionen vidare med hänvisningar till 

konsthistorikern Erwin Panofsky, som i en essä år 1924 ”suggests a link between ‟the most 

modern insights of psychology‟ into visual perception”.
14

 Mitchell anser dock att Panofskys 

essä misslyckas med att beröra just spectatorship. Denna diskussion som vill lyfta fram vikten 

av insikter från modern psykologi som centrala aspekter även i visuell representation leder i 

mina ögon obehindrat till att understryka Burkes identification och dess självklara plats i 

postmodern retorik. Detta för att just identifikation och igenkänning sätter fingret på den mest 

framträdande aspekten av Advice Animals i sin naturliga kontext (dvs. sociala medier / 

internet / onlinekultur), och denna faktor inkluderar även åskådarens roll (spectatorship) i den 

retoriska ekvationen.   

Om man då förutsätter att: 1. Individen i en postmodern kultur har identitetssökande 

som en grundläggande psykologisk drivkraft. 2. Onlinekultur i allmänhet, och sociala medier i 

synnerhet, är en global plattform för identitetssökande. Och 3. Advice Animals fungerar som 

en stor del av den postmoderna onlinekulturens egna metaforer; så leder det till slutsatsen att 

identifikation och igenkänning kan anses vara centrala funktioner och förutsättningar, dels för 

visuell representation, men främst för Advice Animals. Särskilt eftersom identifikation 

ofrånkomligt inkluderar en åskådare (spectator) i den retoriska ekvationen. Detta skiljer 

relationen mellan bild – åskådare från relationen mellan skribent och läsare, eller talare och 

auditorium, på det viset att målet för både bilden och åskådaren är att uppnå identifikation, där 

det i en verbal eller textuell kontext är tydligare och mer åtskilda roller. Än mer skiljs 

                                                 
12

 Mitchell, s. 16. 

13
 Mitchell, s. 16. 

14
 Mitchell, s. 18. 
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relationerna åt genom att ett Advice Animal i sin grundform inte har en enskild, säkerställd 

eller relevant upphovsman, på ett liknande sätt som i en metafors grundform. Inte heller när 

ett Advice Animal så att säga sätts i bruk är upphovspersonen av primär betydelse, eftersom 

det på flera sociala medier ofta handlar om anonyma användare, och då är direkt omöjligt att 

säga något om kön, klass eller etnicitet. Därigenom kan visuell representation i detta 

sammanhang anses vara fristående från den kontextuella aspekten av primär- och 

sekundärethos.     

Brummett har ett mer kortfattat resonemang, som går hand i hand med Mitchells mer 

djuplodade analys av läget, och konstaterar att:  

Images, like language, have a structure – they appear in contexts – and they must be 

interpreted so as to extract meaning from them. […] Yet, how they are structured may 

be different from the ways in which linguistic texts try to impose certain meanings on 

audiences. […] Overall, images are relatively more ambiguous than language. This 

ambiguity can be a resource for rhetoric in the hands of a skillful persuader.
15

 
16

 

Både Brummett och Mitchell resonerar kring bilder som komplexa, kontextbundna 

och omöjliga att till fullo förstå sig på enbart genom lingvistiska eller verbalretoriska medel. 

En analys av Advice Animals har i bästa fall, tack vare deras tredimensionalitet, potentialen 

att bli ett steg i rätt riktning mot en bättre förståelse för bildernas naturliga plats och funktion i 

postmodern kultur. Det finns en redan given kontext – sociala medier och onlinekultur. Det 

finns en förenkling av komplexiteten i visuell representation genom namnen och de textuella 

komponenterna. Det finns fullt synliga och analyserbara användningsområden för dem. Och 

det finns för Advice Animals en till synes redan etablerad medielogik, som Brummett 

förklarar på följande vis:  

Underlying the idea of media logic is the assumption that as people become 

accustomed to a technology and to the social uses to which it is put, they internalize 

certain ways of thinking and perceiving.
17

          

                                                 
15

 Brummett, Barry, Rhetoric in Popular Culture, SAGE Publications, Inc. California, 2011, s. 167. 

16
 Det bör förtydligas att för uppsatsens kontext  inkluderar “a skillful persuader” här även Burkes begrepp 

„identification‟. 

17
 Brummett, s. 198. 
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2.3 Postmans perspektiv på kommunikation och kultur 

We have here a great loop of impotence: The news elicits from you a variety of 

opinions about which you can do nothing except to offer them as more news, about 

which you can do nothing. Prior to the age of telegraphy, the information-action ratio 

was sufficiently close so that most people had a sense of being able to control some of 

the contingencies in their lives. What people knew had action-value. In the 

information world created by telegraphy, this sense of potency was lost, precisely 

because the whole world became the context for news. Everything became everyone‟s 

business. For the first time, we were sent information which answered no question we 

had asked, and which, in any case, did not permit the right of reply. We may say then 

that the contribution of the telegraph to public discourse was to dignify irrelevance and 

amplify impotence.
18

  

Kulturkritikern och medieteoretikern Neil Postman skriver i sin bok Amusing Ourselves to 

Death om hur särskilda teknologiska framsteg som telegrafen och televisionen har påverkat 

människans kultur, och därigenom hennes kommunikationsmedel. I citatet här ovan 

åskådliggörs problematiken i att mycket (men inte allt) av vad vi vet och lär oss i en 

televisionskultur inte har något konkret handlingsvärde. Vi får svaren på mängder av frågor vi 

aldrig har ställt, istället för att själva kunna ställa frågor vars svar är subjektivt relevanta. Vi 

är, och görs, medvetna om många saker som händer i världen, men saknar färdigheter och 

möjligheter för att göra något åt dem. Det irrelevanta görs relevant och vår ”impotens” 

förstärks. Resonemang som direkt kan relateras till Dickinson och Maughs definition av 

postmodernitet som ett globaliserat och fragmenterat samhälle. När Neil Postmans bok skrevs 

och gavs ut 1985 låg fokus på televisionen, då hemdatorns utveckling inte hade kommit så 

långt som den har nu, och för miljontals människor världen över är datorn idag en större 

självklarhet än televisionen. Och, som Postman själv uttrycker det:  

It is, I believe, a wise and particularly relevant supposition that the media of 

communication available to a culture are a dominant influence on the formation of the 

culture‟s intellectual and social preoccupations.
19

 

Det retoriska klimatet får alldeles självklart nya förutsättningar genom hemdatorn och 

de många nya kommunikationsmedel som den erbjuder. Men likheterna med televisionen är 

                                                 
18

 Postman, Neil, Amusing Ourselves to Death, ed. Methuen London 1987, s. 70. 

19
 Postman, s. 9. 
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många. Inte bara rent materiellt, då de båda kan kategoriseras som variationer på 

skärmbaserad underhållning, utan också i det att televisionens kultur oundvikligen präglar 

datorns. De är två på varandra följande steg i samma trappa av teknologisk evolution. Den 

största och viktigaste skillnaden, som jag ser det, är att där televisionens tillkortakommanden 

hindrar dig från att kunna reflektera, diskutera och debattera, där har du på en dator 

möjligheten att göra precis just detta. Därtill ger TV-rutan inget kommunikativt utrymme för 

individen, medborgaren eller för den delen ett representativt urval av människor (med ytterst 

få undantag). Datorn välkomnar individen och livnär sig på att låta henne komma till tals. Och 

ingenstans har jag själv sett dessa möjligheter utnyttjas i så stor utsträckning som de utnyttjas 

på sociala medier. Här är det individen, eller användaren, som bestämmer innehållet. Här 

erbjuds möjligheten att ställa (och svara på) frågor som man inte visste att man ville veta 

svaret på.     
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3 Metod 

3.1 Arketypmetaforer och källor till identifikation 

Michael Osborn lyfter fram fem karaktärsdrag som utmärker vad han benämner som 

arketypmetaforer (archetypal metaphor). (1) De är, tack vare sina gränslösa möjligheter till 

figurativ association, populära i retorisk diskurs. (2) De är immuna mot tidens gång och 

fungerar interkulturellt, (3) då de anspelar på för mänskligheten ständigt framträdande och 

universella värderingar, erfarenheter och motiv (exemplen inkluderar ljus/mörker, liv/död, 

kärlek, sex). (4) Deras dragningskraft livnär sig på förkroppsligandet av grundläggande 

mänskliga drivkrafter (exempel görs genom människans ”symbolic quest for power” i 

skalförhållanden, ‟klättra uppåt på karriärsstegen‟ / ‟på botten av samhället‟). Och (5): 

When a rhetorical subject is related to an archetypal metaphor, a kind of double 

association occurs. The subject is associated with a prominent feature of experience, 

which has already become associated with basic human motivations. […] Because of a 

certain universality of appeal provided by their attachment to basic, commonly shared 

motives, the speaker can expect such metaphors to touch the greater part of his 

audience. 
20

     

Vad Osborn med ovanstående karatärsdrag beskriver som “the persuasive potency of 

archetypal metaphors” 
21

, uppvisar stora likheter med hur Advice Animals fungerar som 

källor till identifikation. Funktionsmässigt kan de kategoriseras som arketypmetaforer, men de 

skiljer sig ofta åt i de värderingar, erfarenheter, motiv och förhållanden som ligger till grund 

för deras konstruktion och användning. Där brukaren av arketypmetaforer till exempel ägnar 

sig åt breda stilistiska utsvävningar om en ljusare framtid, anspelar Advice Animals snarare 

på mindre överdådiga och mer direkt relaterbara scenarion, som i exemplet med Bad Luck 

Brian där otur och pinsamheter ställs i fokus. För Advice Animals blir målet snarare 

identifikation för individen i det postmoderna samhället framför arketypmetaforernas mer 

                                                 
20

 Osborn, Michael, “Archetypal Metaphor in Rhetoric: The Light/Dark Family”, Quarterly journal of speech 

vol. 53, April 1967, s. 116. 

21
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generella kulturhistoriska trygghet för en bred publik. Men det rör sig i båda fallen fortfarande 

om metaforisk representation av ”the unchanging essence of human identity”.
22

  

Osborns arketypmetaforer erbjuder en möjlig metodisk ingång för att bättre förstå sig 

på hur identifikation uppstår. Till exempel lyfter Brummett fram sympati som en sådan källa i 

kapitlet ”The Paradox of Identification”.
23

 Jag vill genom Advice Animals lyfta fram humor 

som en annan. Fler exempel kommer lyftas upp i analysen, men sympati och humor här ovan 

kan tjäna som exempel för att belysa hur internationellt och interkulturellt gångbara 

mänskliga intressen, värderingar, och kanske framförallt erfarenheter, gör att identifikation 

uppstår igenom flertalet Advice Animals på samma sätt som persuasio uppstår genom många 

av Osborns arketypmetaforer.  

3.2 Barry Brummetts kulturella artefakter 

För att vidare förtydliga den identifikation som Advice Animals i min mening syftar till att 

uppnå, återvänder vi till Barry Brummett. Utöver sina resonemang på temat visuell retorik 

formulerar han i samma bok ett intressant ramverk för vad han benämner som cultural 

artifacts. Han presenterar tre kriterier som dessa kulturella artefakter har att förhålla sig till: 

1. An action, event or object perceived as a unified whole. […] This first clause in 

the definition of an artifact is based upon an old but still controversial idea that the 

reality in which humans live and move is one that is fundamentally socially 

created.
24

  

Jag menar att Advice Animals bör förstås som en ny form av metaforer, men samtidigt 

också som kulturella uttryck. Att förstå dem på detta sätt gör deras identifikativa roll 

tydligare, då deras arketypiska representation är beroende av att deltagarna i den sociala och 

kulturella kontext de rör sig i också kan identifiera sig med just de arketyper som 

representeras. Därtill är de också skapta av onlinekulturens medlemmar, för onlinekulturens 

medlemmar. Varje enskilt Advice Animal blir därför genom spridning, konstruktion och 

kreativ variation, socially created och perceived as a unified whole. 

                                                 
22

 Osborn, s. 120. 

23
 Brummett, s. 221-227. 

24
 Brummett, s. 14-15. 
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2. Having widely shared meanings. [...] The second clause of the definition tells us 

that an artifact is a sign that has become charged with widely shared meaning.
25

 

     Detta kriterium uppfylls för varje enskilt Advice Animal, främst genom namnet de 

bär, men även av den visuella komponenten, och inte sällan genom växelspelet mellan 

samtliga tre komponenter. Bad Luck Brian, Ridiculously Photogenic Guy och alla andra namn 

gör precis detta, skapar meningen som ligger till grund för respektive Advice Animals 

användningsområde. Och oavsett vilket socialt medium de dyker upp i så förblir 

grundmeningen densamma. 

3. Manifesting group identification to us. [...] The third and final clause in the 

definition of a cultural artifact identifies all artifacts as signs of group 

identifications. […] Artifacts are the material signs of abstract groups.
26

 

Detta blir ett helt avgörande kriterium, som Advice Animals uppfyller genom att de 

huvudsakligen går ut på arketypisk representation av universellt relaterbara mänskliga 

drivkrafter, värderingar, erfarenheter och motiv. En lika viktig faktor är att Brummetts tredje 

kriterium för kulturella artefakter påkallar en definition av vilken abstrakt grupp det är som 

kan identifiera sig med artefakterna ifråga. För Advice Animals är den gruppen 

onlinekulturens medlemmar; en abstrakt grupp som inkluderar mängder av människor från 

stora delar av världen. I egenskap av kulturella artefakter fungerar Advice Animals på många 

sätt som medel för att påminna om medlemmarnas mänsklighet dels i det postmoderna, 

fragmenterade samhället, och dels i den onlinekulturella kontexten. Eftersom en typisk 

medlem av onlinekulturen ofta kan förutsättas sitta tyst och ensam vid sin datorskärm när den 

kommer i kontakt med ett eller flera Advice Animals, så är det inte heller så konstigt att en 

grundläggande psykologisk drivkraft såsom identifikation med sin egen och andras 

mänsklighet aktiveras. 

Genom att förstå Advice Animals som kulturella artefakter, som är primärt 

identifikativa genom arketypisk representation, så vill jag komma fram till att de inte till fullo 

kan granskas utifrån modern visuell eller verbalretorisk metod. Istället bör de, i mina ögon, 

analyseras som en tredimensionell helhet som syftar till att uppnå identifikation.   

                                                 
25
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4 Tidigare forskning och avgränsning 

Det finns en hel del forskning med utgångspunkten i retorik och tonvikt på identitet och/eller 

memes. Bland annat en studie av Davi Johnson, som formulerar ett intressant sätt att se på 

memes som är förenligt med den ovan presenterade synen på Advice Animals som kulturella 

artefakter:  

The meme, a replicator that functions as the basic unit of cultural change, is a valuable 

practical tool for rhetorical critics, and it is particularly useful for critical/cultural 

analysts interested in the seemingly superficial and trivial elements of popular 

culture.
27

   

 Ovanstående citat kan om inte annat bidra till att förstå varför analyser av 

onlinekulturen och dess retorik, vari Advice Animals är inkluderade, är relevanta i 

kontemporär forskning. Det finns flera omfattande analyser på temat, som utgår från memes 

som onlinekulturens minsta gemensamma nämnare.  

Tanken är att denna uppsats ska presentera ett alternativt sätt att förstå dem, som 

arketypiskt representerade kulturella artefakter, med identifikation som huvudmål i den givna 

kontexten – sociala medier och onlinekultur. Det hade exempelvis gått att göra denna analys 

av Advice Animals utifrån Jens E. Kjeldsens teoribildning kring visuell retorik. Anledningen 

till att jag inte gör detta är att han till stor del fortfarande utgår från klassiska retoriska teorier 

där persuasio och evidentia spelar centrala roller. I flera av de resonemang han för kring hur 

bilder fungerar så ägnar han dessutom, i min mening, allt för mycket tid åt att dansa runt 

Burkes identifikationsbegrepp utan att överhuvudtaget inkludera det. Exempelvis skriver han 

om tv-reklam att ”Det handlar inte om att få in något i tittarna. Det handlar om att få ut något 

från tittarna. Det gäller att slå an en sträng som ger resonans hos mottagaren.” 
28

 Detta och 

praktiskt taget hela hans diskussion om mottagna och uppfattade medieintryck faller enligt 

min uppfattning av retorik under just identifikation. Att ”få ut något från tittarna” är att uppnå 

identifikation. Att ”slå an en sträng som ger resonans hos mottagaren” är att uppnå 

                                                 
27

 Johnson, Davi, Mapping the meme: A geographical approach to materialist rhetorical criticism, 

Communication and critical/cultural studies, vol. 4, no. 1, 2007, s. 27-50. 

28
 Kjeldsen, Jens E.,  ”Visuell retorik”, Retorik idag, studentlitteratur, Lund 2008, s. 301.  
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identifikation. Och när ”minnen, känslor och tankar framkallas i mötet med bestämda stimuli” 

29
 så har även där identifikation uppnåtts.  

Samma sak gäller den forskning, exempelvis av Charles Sanders Peirce, som i sin syn 

på visuell retorik delar in allt i kategorierna ikon, index och symbol. 
30

 Många har tagit denna 

indelning till sig; och det är genomtänkta och väl utarbetade teorier och metoder som hade 

kunnat tjäna som förklaringsmodeller för Advice Animals på flera sätt, men som i slutändan 

inte är helt förenliga med vad jag vill komma fram till med identifikationsbegreppet i fokus. 

Ovanstående i kombination med att Kjeldsen, som ett av många möjliga exempel, enbart 

förhåller sig till persuasio som retorikens målsättning, så har jag baserat på argumentet ”ju 

fler kockar desto sämre soppa” valt att exkludera hans, och andra liknande teorier och 

metoder för att istället inrikta  mig på hur Advice Animals förhåller sig till identifikation. I 

den bemärkelsen är denna uppsats att betrakta som en teoretisk sådan.     

 

5   Material 

Då det finns oerhört många Advice Animals har jag valt att begränsa mig till fyra stycken. De 

jag kommer analysera är frekvent förekommande på sociala medier, som kompletteras med 

information från sidan knowyourmeme.com.
31

 Ett urval kommer göras baserat på deras 

huvudsakliga funktion, med identifikation som ledord. Det bör för tydlighetens skull nämnas 

att samtliga bildexempel som används har länkats på Reddit.com, men filerna i fråga är 

uppladdade på livememe.com, quickmeme.com och imgur.com (då Reddits servrar inte 

förvarar filer, utan enbart länkar vidare till dem).  

                                                 
29

 Kjeldsen, s. 301. 

30
 Peirce, Charles Sanders, ”Icon, Index and Symbol”, ur Logic as Semiotic: The Theory of Signs, ur utdraget i 

Semiotics: An Introductory Anthology, red. Robert E. Innis, Indiana 1985, s. 9-19. 

31
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6   Analys 

6.1  Identaforer – Primärt identifikativa Advice Animals  

Samtliga memes kan i största allmänhet benämnas som tredimensionell retorik som en 

övergripande kategori, men i denna uppsats läggs fokus på att konstruera kategorin 

identaforer (teleskopord av identifikation + metaforer) för valda analysobjekt, som påvisar en 

tydligt identifikativ grund framför andra aspekter. Som utgångspunkt inför analysen kan 

denna nya  kategori beskrivas som: En på sociala medier ofta förekommande kulturell artefakt 

som utifrån arketypisk representation skapar identifikation genom ett tredimensionellt 

växelspel. De tre dimensionerna utgörs av namn, bild och text, och växelspelet inträffar 

mellan komponenterna som funktionsmässigt endast kan förstås som en helhet. Under 

”Diskussion / Resultat” kommer sedan definitionen av kategorin identaforer behandlas 

närmare.     

För analysens disposition granskar jag inledningsvis tre fristående Advice Animals 

utifrån deras tilltänkta nya retoriska kategori, identaforer, där olika aspekter av konstruktion 

och funktion löpande lyfts upp där de är tydliga och relevanta. Detta följs av ett fjärde Advice 

Animal, Unpopular Opinion Puffin, som av flera anledningar tjänar till att belysa den utom-

memetiska och onlinekulturella kontexten som Advice Animals rör sig i, och problematiken 

som medföljer, istället för att beskriva funktion och konstruktion.  

 

 

 



18 

 

6.1.1  Bad Luck Brian 

 

Konstruktion: Namnet Bad Luck Brian avslöjar omedelbart vad åskådarna kan förvänta sig 

av upphovspersonens berättelse. Den visuella komponenten är egentligen inget mer än ett 

skolfoto på en helt vanlig elev, men tillskrivs mening på många plan genom namnet. Man kan 

se valet av visuell komponent som ett försök till arketypisk representation av ”den naiva, 

pinsamma och/eller otursförföljda killen” (ergo Bad Luck Brian), för att anspela på 

minnesbilder från åskådarens egen tid i grundskolan. Den textuella komponenten består av ett 

upplägg och narrativ kontext på bildens övre halva, följt av den oturliga twisten på bildens 

nedre, som syftar till att vara så humoristisk och slagkraftig som möjligt.     

Bakgrund och original: Detta Advice Animal är ett av de mer välkända, och återkommer 

ofta på sociala medier. Bad Luck Brian är särskilt intressant för att 

påvisa hur ett Advice Animal verkligen kan ta plats i onlinekulturen, 

även utanför själva memens tilltänkta användningsområde, alltså i en 

utom-memetisk kontext. Den 11 april 2012 gjorde den faktiska pojken 

på bilden en så kallad AMA (Ask Me Anything) på Reddit. Ödets ironi 

gjorde att en av Reddits moderatorer tog bort tråden, med en lång 

förklaring som i sin tur blev en av de mest nedröstade kommentarerna 

i sajtens historia. Reddit-användarnas respons på detta inkluderar den 

talande kommentaren ”I guess he truly is Bad luck brian”.
32

  

Identifikation: Det finns flera möjliga källor till identifikation i Bad Luck Brian. Den primära 

är just anspelningen på minnen och erfarenheter från den egna skoltiden, oavsett om det är 

                                                 
32
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scenarion där åskådaren själv var inblandad eller även i den situationen var en åskådare av 

händelseförloppet. Det behöver för den delen inte heller vara egna upplevelser, då minnen 

från skoltiden på egen hand kan utgöra en källa till identifikation. De associationer till minnen 

och erfarenheter som görs genom detta Advice Animal, kan tänkas göra den postmoderna 

individen välvilligt inställd genom vidare associationsled som för tankarna till en tid då ens 

identitetssökande inte nödvändigtvis var lika komplext. Sympati är en annan källa till 

identifikation i Bad Luck Brian, då flertalet åskådare kan förutsättas ha upplevt en eller flera 

pinsamma och oturliga scenarion i livet. Som i Osborns arketypmetaforer finns även här ett 

led av universellt gångbara mänskliga erfarenheter och motiv: otur, pinsamheter och 

barndomsminnen. I kombination med humor, igenkänning, sympati och den generella 

lättillgängligheten av detta (och flertalet andra) Advice Animal kan identifikationen sägas 

uppstå genom att erbjuda åskådaren komforten i att minnas sin egen historia:  

It is comforting to return with a speaker [läs: picture] to the ancient archetypal verities, 

[...] and find them all unchanged, all still appealing, [...] thus reassuring one that man 

himself, despite all the surface turbulence, remains after all man.
33

       

 Som en kulturell artefakt är Bad Luck Brian välkänd och identifikativ för den abstrakta 

gruppen onlinekulturens medlemmar genom sitt synliggörande av en lång rad olika 

pinsamma/oturliga scenarion som denna grupp kan relatera till. Än mer kulturellt signifikant 

blir detta Advice Animal genom att det finns en riktig person bakom den visuella 

komponenten, som genom det ovan beskrivna händelseförloppet under sin AMA vidare 

förstärkte den föreliggande arketypiska representationen.  

                                                 
33

 Osborn, s. 120. 



20 

 

 

6.1.2   Scumbag Brain / Body 

 

Konstruktion: Det finns en lång rad Advice Animals med prefixet scumbag: Scumbag Steve, 

Scumbag Stacy, Scumbag Genetics, Scumbag Teacher, Scumbag Student, för att nämna några. 

Vad de alla har gemensamt är namnet (och i många fall Scumbag Steve-kepsen på bilden ovan 

t.h.) som, beroende på respektive Advice Animals visuella komponent åsyftar exempelvis en 

specifik händelse, yrkeskategori, kroppsfunktion, och hur dessa på något sätt involverar någon 

eller något som har betett sig som ett ‟rövhål‟ (i brist på bättre översättning för scumbag). 

Under den tilltänkta parollen identaforer är det dock främst Scumbag Brain och Scumbag 

Body som är intressanta. Namnet konnoterar beklagliga tankeprocesser respektive 

kroppsfunktioner och de visuella komponenterna hör till de mest konkreta bland alla Advice 

Animals. När Scumbag Steve-kepsen kommer in i bilden förändrar det inget i memens 

egentliga funktion, men kan förstås som en onlinekulturell referens till tidigare nämnda 

Scumbag-variationer. Kepsen är en humoristisk twist och markör för Scumbag-prefixet, och 

återvänder ständigt på såväl nya som gamla memes (ex. Scumbag 

Pope t.h.). Den textuella komponenten konstrueras ofta på 

liknande sätt som Bad Luck Brian, upplägg (situation) – twist 

(tankeprocess, kroppsfunktion). Men den kan också (som i 

exemplet ovan t. v.) konstrueras med dubbla kroppsfunktioner 

och/eller tankeprocesser, utan något behov för situationskontext.    
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Bakgrund och original: Scumbag Brain är som tidigare nämnt ett 

av många Advice Animals med samma prefix och tillsammans med 

Scumbag Steve är detta ett av de mer frekvent förekommande.  

Originalet bland Scumbag Brains lades upp på Reddit.com under 

avdelningen /r/suicidewatch den 24 mars 2011, och har sedan dess 

blivit ett flitigt använt Advice Animal på flertalet sociala medier.   

Identifikation: Källorna till identifikation utgörs här av ofrånkomliga mänskliga faktorer som 

kroppsfunktioner och tankeprocesser. Här gäller det alltså universellt gångbara mänskliga 

erfarenheter för att använda Osborns formulering. På det sättet kan scumbag-variationerna 

som kulturella artefakter anses identifikativa för den större abstrakta gruppen alla människor, 

men då förutsätts naturligtvis att gruppens medlemmar har möjlighet att ta del av dem på 

sociala medier.  Självmordstankarna från originalet här ovan bör dock inte anses som 

representativa, snarare är det de inledande tre exempelbilderna som illustrerar den 

identifikativa grunden i Scumbag Brain/Body. Osborn exemplifierar arketypmetaforernas 

dubbla association med ”the threat-reassurance cycle” och hur ”Images of disease arouse 

strong feelings of fear; images of remedy focus that emotional energy towards the acceptance 

of some reassuring recommendation”.
34

 Här går att göra en liknelse med hur Scumbag 

Brain/Body skapar identifikation genom samma slags cykel. Hotet (threat) ligger mer eller 

mindre explicit i att din hjärna inte gör som du vill, eller att den rent ut sagt och rakt översatt 

beter sig som ett rövhål (scumbag), medan tryggheten och komforten (reassurance) ligger 

mer implicit i vetskapen om att du inte är ensam om detta. Genom en sådan liknelse kan 

identifikationen i detta Advice Animal även sägas uppstå i den bakomliggande tryggheten och 

gemenskapen i ett online community. 

 Kepsen som ett memetiskt prefix utgör en intressant aspekt, då det är en någorlunda 

fristående del av en visuell komponent som obehindrat kan röra sig från Advice Animal till 

Advice Animal utan att dess meningsbärande egenskaper förändras. För de mer insatta 

medlemmarna i den abstrakta gruppen onlinekulturens medlemmar blir då kepsen en kulturell 

artefakt som på egen hand har potentialen att skapa ytterligare identifikation enbart utifrån att 

åskådarna känner igen kepsen och dess innebörd. Eller som Brummett beskriver det:  

                                                 
34
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”In that way, a cultural artifact is sort of an in-joke. Others may understand something 

of what it means, but it is really the people ”in the know”, those who identify with the 

group (or groups) for which the artifact speaks, who find the richest meaning in an 

artifact.”
35

  

6.1.3   Uncomfortable Situation Seal 

 

Konstruktion: Namnet är både brett och tydligt, livets obekväma situationer är många. Den 

textuella komponenten förväntas primärt förmedla en berättelse, till synes utan specifika 

regler för formuleringen av den. I kombination med den visuella komponenten (som är först 

ut i denna analys med att de facto vara ett Advice Animal) blir den lyckligt ovetande sälen 

metaforiskt jämställd med obekvämligheter. Här vill jag uppmärksamma det retoriska 

växelspel som sker mellan namnet och den visuella komponenten, i majoriteten av Advice 

Animals. Hade bilden på sälen inte givits namnet Uncomfortable Situation Seal så hade den 

förmodligen inte heller förknippats med obekväma situationer. Antagligen hade bilden då 

kunnat passera relativt obemärkt, som ännu ett gulligt djur på internet. Men genom 

namngivningen så tillskrivs bilden mening, och det blir genast uppenbart för hela 

onlinekulturen att bilden föreställer en säl med ett ansiktsuttryck som bara kan utläsas som 

obekvämt. Med det sagt så räcker det inte att sätta ett namn på vilken bild som helst, det är en 

förutsättning att namnet av onlinekulturens medlemmar på något vis måste anses matcha eller 

överensstämma med den tilltänkta visuella komponenten, för att ge tyngd åt meningsbärandet. 

Genom denna process förtydligas hursomhelst sakförhållandet i visuell representation som det 

ser ut enligt Brummett: “Images, like language, have a structure – they appear in contexts – 
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and they must be interpreted so as to extract meaning from them.”
36

 Och, rakt översatt, 

förenklas genom namngivningen också extraherandet av mening.  

Bakgrund och original: Uncomfortable Situation Seal (även kallad Awkward Moment Seal) 

är något så ovanligt som ett nytt Advice Animal. Originalet (t.h.) lades upp på Reddit den 17 

april 2014, och inom en vecka hade inlägget fått dryga 17 000 upvotes. Det har tidigare 

funnits liknande Advice Animals, t.ex. Socially 

Awkward Penguin, men med en ny visuell 

komponent och en enkel omformulering av namnet 

har Uncomfortable Situation Seal lyckats inkludera, 

komprimera och förnya flera av sina memetiska 

föregångare.  

Identifikation: På sajten uproxx.com heter det att: “Awkward Moment Seal is taking the 

internet by storm because we‟ve all been there".
37

 Och där sätter skribenten fingret på den 

huvudsakliga källan till identifikation. Att kunna känna igen sig i, och samtidigt skratta åt, 

livets alla obekväma moment är ofrånkomligt en universell mänsklig erfarenhet. Inom den 

textuella komponentens många potentiella variationer ryms också flera av Osborns mer 

specifika exempel på arketypmetaforer, som döden, sex, rädsla och kärlek för att nämna 

några. Liksom med Bad Luck Brian så finns också i Uncomfortable Situation Seal sympati 

och pinsamheter som källor till identifikation, med skillnaden att det uteslutande är sälens 

textuella komponent som i så fall ger upphov till de källorna. Genom att framgångsrikt ge ett 

meningsbärande namn åt en bild som inte tidigare utgjort ett Advice Animal (en kulturell 

artefakt), så kan man genom exemplet Uncomfortable Situation Seal även belysa:  

”That there is a threshold at which objects, events or actions become artifacts. 

Furthermore, that threshold can be crossed in either direction; in other words, things, 

actions and events are often in the process of either becoming cultural artifacts or 
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passing from that state. Because perceptions change, the artifactual status of any sign 

must be changeable as well.”
38

    

 

6.2  Unpopular Opinion Puffin 

  

Memetik: Fallet Unpopular Opinion Puffin utgör en god grund för att diskutera den generella 

problematiken i bruket, uppkomsten och utdöendet av memes. Från början var den visuella 

komponenten ett mycket vackert fotografi av en lunnefågel, och cirkulerade på flera sociala 

medier under tre års tid utan någon memetisk funktion. Först i juli 2013 föreslogs den tas i 

bruk på /r/adviceanimals (bilden överst t.v.) som ett alternativ till ett snarlikt Advice Animal, 

Confession Bear, som fram till den dagen hade använts för det tilltänkta bruket bekännelser, 
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men alltså även det ”inkorrekta” bruket för att förmedla kontroversiella åsikter.
39

 Två 

månader senare dök bilden (överst i mitten) upp på Reddits front page och etablerades i 

samma stund som ett Advice Animal. Samtidigt passerade det också över tröskeln (threshold) 

till de kulturella artefakternas domän. När den visuella komponenten, som i detta fall, utgörs 

av ett fotografi av ett djur, tillåts och uppmuntras också kreativa memetiska spin-offs, som 

Unpopular Opinion Puffling (andra raden, bilden t.v.). Ett annat exempel på detta är Baby 

Insanity Wolf (derivat fr. Insanity Wolf). Anledningen att jag lyfter fram denna diskussion är 

för att vidare försöka påvisa hur Advice Animals i egenskap av kulturella artefakter 

genomsyrar onlinekulturen på samma sätt som Mitchell beskriver hur visuell representation 

genomsyrar det postmoderna samhället.         

Memetiskt missbruk: Men precis som sin föregångare Confession Bear så blev också 

Unpopular Opinion Puffin kritiserad för att användarna egentligen inte hade några ”truly 

unpopular opinions”, för att anspela på bilden överst till höger. När Advice Animals 

missbrukas verkar det närmast leda till ett utbrett missnöje följt av kritisk granskning, som om 

moderatorerna på /r/adviceanimals var professorer vid en memetisk institution vars uppgift 

var att evaluera den diskursiva korrektheten i bruket av memes. Om det kontinuerliga bruket 

anses inkorrekt blir det, med retoriska termer, fallasier i den memetiska tredimensionalitetens 

syllogistiska och/eller entymemiska slutledning. Detta ledde till att Unpopular Opinion 

Puffin, så sent som för två dagar sedan (2014-05-26), helt och hållet bannlystes från 

/r/adviceanimals. I och med att den abstrakta gruppen onlinekulturens medlemmar 

misskrediterade detta Advice Animal, passerade det därmed också över tröskeln ut från de 

kulturella artefakternas domän. Bland responsen i tråden som förklarar bannlysningen 

återfinns bland annat ännu ett exempel på en kreativ memetisk spin-off (bilden på nedre raden 

t.h.), och den topprankade kommentaren i samma tråd lyder ”Well I guess you could say the 

puffins really were... ...unpopular.”
40
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7  Diskussion och resultat 

7.1  Tredimensionalitetens växelspel 

Genom Bad Luck Brian har jag belyst hur: 1. Advice Animals i den visuella komponenten 

strävar efter arketypisk representation som ett led i det tredimensionella meningsbärandet. 2. 

Hur den så kallat utom-memetiska kontexten spelar in i användningen och tillskriver särskilda 

memes inte bara mening utan också en bakgrundshistoria som vidare kontextualiserar och 

förstärker potentiella användningsområden. 3. En möjlig koppling till den postmoderna 

individens identitetssökande.  

Med Scumbag Brain & Body behandlade jag: 1. Hur det memetiska prefixet Scumbag 

kan röra sig från meme till meme. 2. Hur Osborns ”Threat – Reassurance cycle” kan 

appliceras på Advice Animals för att förklara hur identifikationen sker på ett sätt som liknar 

hur arketypmetaforer uppnår persuasio. 3. Hur den mediala kontexten i ett så kallat online 

community kan ligga till grund för personlig identifikation genom trygghet och gemenskap. 

I fallet Uncomfortable Situation Seal diskuterades: 1. Det retoriska växelspel som 

genom namngivningen tillskriver mening till den visuella komponenten, och hur detta gör två 

av de tre komponenterna (eller dimensionerna) i ett Advice Animal helt eller delvis 

oskiljaktiga. 2. Relationen till Barry Brummetts beskrivning av bilder som meningsbärare, 

och hur växelspelet mellan komponenterna gör extraherandet av mening mindre komplext. 3. 

Memetisk förnyelse, med andra ord onlinekulturens förmåga till självkritik och inställning till 

förändring. 

Slutligen lyftes Unpopular Opinion Puffin fram för att vidare exemplifiera kontexten 

som Advice Animals, och därmed kulturella artefakters, liv och död utspelar sig i.     

7.2  Att konstruera en ny retorisk kategori 

I analysens tre huvudobjekt så behandlades konstruktion, bakgrund och huvudsaklig funktion 

helt eller delvis fristående från varandra. Men i mina ögon kan de alla placeras i samma nya 

retoriska kategori – identaforer. De kan alla relateras till stora delar av Osborns beskrivning 

av arketypmetaforer, den retoriska kategori som Advice Animals uppvisar störst likheter med. 

Men likheterna till trots så går det inte att placera dem i kategorin arketypmetaforer eller 

argument by archetype, då det endast är en av de tre komponenterna, den textuella, som helt 
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kan förstås med enbart textuella teorier. Namnet och den visuella komponenten är så nära 

sammanflätade och beroende av varandra att extraherandet av deras mening också måste 

göras genom att inkludera visuella retoriska teorier. För den delen räcker inte heller på egen 

hand den visuella retoriken som analytisk grund, då namnet och den textuella komponenten i 

isolerat tillstånd är verbalretoriska.  

Istället bör de förstås, och analyseras, som en tredimensionell helhet, där identifikation 

är den gemensamma och primära funktionen. Advice Animals är en växelspelande 

komposition som kontrapunkterar de tre dimensionerna: textuell representation, visuell 

representation och namnet som meningsskapare, och ingen av komponenterna kan uteslutas 

på ett sätt så att den tillskrivna meningen kvarstår i sin helhet. Eftersom inget kan sägas om 

kön, etnicitet eller nationstillhörighet i vad som ofta är anonymiserade medium så kan Advice 

Animals därtill förstås som interkulturellt identifikativa meningsbärare och överbryggare av 

ytliga olikheter. Detta görs tydligare genom att behandla dem som kulturella artefakter enligt 

Brummetts beskrivning. De har samma mall och språk för hela världen, och den formen är 

vida spridd, bekant och tillämpad på alla plan av den abstrakta gruppen onlinekulturens 

medlemmar.  

Identaforer visar inte bara likheter med arketypmetaforer utan kan konsekvent 

konstrueras på ett liknande sätt som Osborn konstruerar sin kategori, det vill säga genom 

universellt gångbara mänskliga intressen, erfarenheter, motiv, och förhållanden. Där Osborn 

diskuterar rhetorical determinism vill jag byta ut några ord för att kunna erbjuda en tydligare 

bild, dels av den funktionsmässiga likheten med arketypmetaforer, dels av hur identifikation 

uppstår i identaforer. Citatet i sin omvandlade form tjänar också som en del av definitionen av 

dessa identaforer. 

”One of those fundamental, possibly unconscious, strategies of [identaphors], it 

therefore simplifies complex situations and facilitates choice, at the same time lending 

a certain dramatic significance to the rhetorical situation. If [a spectator] feels he is 

playing an [identifiable] role in [a relatable conflict/context], his gratitude for this 

feeling of personal significance may well predispose him in favor of [identification 

within that conflict and/or context].”
41
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För att sammanställa ett förslag på hur identaforer hade beskrivits i ett uppslagsverk 

kompletteras ovanstående med definitionen som gavs i analysens inledande fas:  

Identafor: En på sociala medier vanligt förekommande kulturell artefakt som utifrån 

arketypisk representation strävar efter att skapa identifikation hos åskådaren genom ett 

tredimensionellt växelspel. De tre dimensionerna utgörs av namn, bild och text, och 

växelspelet inträffar mellan komponenterna som funktionsmässigt endast kan förstås som en 

helhet. Identaforernas huvudstrategi är att genom detta växelspel förenkla annars komplexa 

situationer och göra dem lättillgängliga, samtidigt som de skapar ett dramaturgiskt djup i den 

retoriska situationen. Hos åskådaren skapas identifikation genom upplevd delaktighet i ett av 

identaforen presenterat scenario. Det presenterade scenariot kan vara explicit; en situation 

som åskådaren genom exempelvis empiriska erfarenheter direkt kan relatera till, eller implicit, 

då mer inriktat på kulturspecifik identifikation, till exempel vetskapen om att man i en 

specifik kulturell kontext aldrig är ensam.      

Gällande användbarhet för retorisk analys kan identaforer som teoretisk och/eller 

metodisk infallsvinkel appliceras på exempelvis valaffischer, annonser, tidningsomslag, 

artiklar och annat material där tredimensionaliteten är uppenbart central för analysen. Då 

skulle namnet som meningsbärare till exempel vara namnet på produkten eller företaget, 

medan visuella och textuella komponenter fungerar på ett liknande sätt som i ett Advice 

Animal. Lika användbar blir kategorin identaforer vid analys av tredimensionella kulturella 

artefakter där sådana utgör ett led i kulturanalytiskt orienterad forskning. För att på allvar 

introducera denna kategori för analytiskt arbete måste omfattande kvantitativ analys av 

samma art som denna uppsats göras, då tre Advice Animals på egen hand är ett ganska smalt 

material att grunda ett metodiskt ramverk i. Hursomhelst anser jag ha bevisat att en 

kategorisering är både möjlig och nödvändig för att ge en bredare förståelse för den 

tredimensionellt representerade retoriken och tillhörande komponenters komplexa växelspel.  
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8  Sammanfattning 

Utifrån en postmodern förståelse av retorik och identitet har det gått att besvara den utsatta 

frågeställningen på ett fördelaktigt sätt. Kenneth Burkes begrepp identification utgör en 

central del av den förståelse jag har bildat mig, och en lika central del av den metod jag 

använder i uppsatsen, även om han inte brukar kategoriseras som en postmodern retoriker. 

Genom att teoretisera onlinekulturens kommunikation genom Neil Postman, och genom att 

kombinera visuell och verbalretorisk teori och metod (Burke, Dickinson & Maugh, Osborn, 

Mitchell och Brummett) i arbetet mot bättre förståelse av den kulturspecifika 

kommunikationen så har analysen av Advice Animals också nått personligt uppsatta mål. Då 

det enligt Mitchell och Brummetts teorier inte till fullo går att förstå eller förklara visuell 

representation enbart utifrån klassiska, strikt textuella eller verbalretoriska teorier och 

metoder, finns också god grund för uppfinnandet av den nya retoriska kategorin identaforer. 

Av samma anledning ägnar jag en stor del av min teoretiska och metodiska diskussion åt att 

formulera ett alternativt sätt att förstå och analysera denna tredimensionella retorik, snarare än 

att förpassa den till sådana strikt visuella och verbalretoriska ramverk som jag ville undvika. 

Tydliga likheter stod sedan att finna mellan dessa identaforer, Osborns arketypmetaforer och 

Brummetts kulturella artefakter, vilket har gett det metodiska underlag som krävdes för att 

konstruera och definiera denna nya retoriska kategori.  
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