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Abstract: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur digitala memes kan skapas för att fungera som 

inlägg i pågående debatter. För att göra detta analyseras tre av de fotobaserade memes som 

skapades med anspelningar på Pepsis omtalade reklamfilm ”Live for Now” från 2017. Vidare 

studeras på vilka sätt dessa memes fungerar identifikationsskapande samt hur identifikation 

kan fungera övertygande. Detta analyseras med hjälp av en hermeneutisk retorisk metod 

tillsammans med visuell och postmodern retorikteori. Analysens resultat visar att memes som 

medium tilltalar en stor publik och appellerar såväl till känslor som värderingar och kan på 

sådant sätt skapa identifikation. Dess argumentativa styrka står dock att finna i de dolda 

budskapen, vilka enbart uppfattas av mottagare med särskild förförståelse. Här bidrar särskilt 

humor och stilfigurer till att skapa identifikation. 

 

Nyckelord: Retorik, memes, Pepsi, visuell retorik, identifikation, humor, allusion, ironi 
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1. Inledning 
I skrivande stund var det enbart några veckor sedan Pepsi lanserade sin senaste reklamfilm 

”Live for now”. Filmen, där realitystjärnan och fotomodellen Kendall Jenner har en bärande 

roll, visar hur en heterogen grupp av ungdomar och unga vuxna enas i en protest mot något 

outtalat. Filmen avslutas med att Jenner räcker en Pepsi till en uniformerad polisman och alla 

jublar. Reklamen skapade stor debatt, framförallt på internet, och hann bara visas i drygt ett 

dygn innan Pepsi drog den tillbaka med en skriftlig ursäkt till allmänheten. Vad som tycks ha 

varit en bidragande faktor i det drev som gick mot Pepsi är alla de memes som skapades med 

anspelningar på företaget och dess reklamfilm.  

 

Inom online-kulturen har de senaste åren internetfenomenet meme vuxit fram som ett nytt 

medium och fascinerande kommunikationsverktyg. Ursprungligen kommer begreppet från 

Richard Dawkins teori om memes som människans kulturella motsvarighet till gener, vilka 

överförs och delas mellan människor via imitation. Precis som DNA replikeras och för vidare 

genetisk information, fungerar meme som en ’kulturell enhet’ där idéer, tro och 

beteendemönster replikeras och förs vidare.1 Numer konnoterar detta sociobiologiska begrepp 

oftare till uttryck och artefakter som skapas och delas viralt, exempelvis bilder, videoklipp 

eller webbsidor.2 Den samtida förståelsen av memes har länge innefattat fenomenets förmåga 

att underhålla. En meme har kanske främst setts som ett kul videoklipp eller en skojig bild att 

dela med sig av på exempelvis sociala medier. I fallet med ”Pepsi-debatten” ses dock memes 

inneha andra egenskaper och fylla andra funktioner än att (enbart) locka till skratt. Vid en 

närmare granskning visar det sig att memes vid ett flertal tillfällen använts i fler, eller andra, 

syften än att underhålla. Exempelvis har de använts av såväl aktivistiska rörelser som 

minoritetsgrupper i samhället, för att kommunicera en ståndpunkt och/eller för att bygga en 

gemenskap.  

 

Med memes som relativt nytt medium och deras förmåga att skapas, omskapas och delas i en 

enorm skala och hastighet, torde de vara effektiva visuella kommunikationsverktyg i dagens 

digitala samhälle och samhälleliga debatter. Men vad bygger de på och på vilka sätt kan de 

användas? Intresset och nyfikenheten för hur memes kan förstås ur ett retoriskt perspektiv 

																																																								
1 Richard Dawkins (2006), The selfish gene, 30th anniversary edition, Oxford: Oxford University Press.   
2 Limor Shifman (2013), ”Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker”, Journal of 
Computer-Mediated Communication, Blackwell Publishing Ltd., s. 362. 
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samt hur memes kan skapas för att fungera som inlägg i pågående debatter, ligger så till grund 

för denna uppsats.    

 

2. Syfte och frågeställningar  
Studiens övergripande syfte är att söka ta reda på hur memes fungerar som inlägg i pågående 

debatter. För att göra detta behandlas ett urval av de fotobaserade memes som skapades med 

referenser till och anspelningar på Pepsis senaste reklamfilm. Genom att anlägga ett retoriskt 

perspektiv på dessa memes; där jag främst tar hjälp av postmoderna och visuella teorier för att 

söka förstå olika inslag och latenta budskap, vill jag skapa en uppfattning om hur de utformas 

och blir till debattinlägg. Vidare ämnar studien undersöka på vilka sätt dessa memes fungerar 

identifikationsskapande samt hur identifikation kan bidra till att övertyga.   

 

För att besvara studiens syfte utgår jag ifrån följande frågeställningar: 

 

1. På vilka sätt kan memes fungera som argument i pågående debatter? 

2. Vilka identifikationsmarkörer kan uttolkas i de fotobaserade memes som ligger till 

grund för analysen och hur bidrar identifikation till att övertyga?  

 

3. Tidigare forskning 
I skrivande stund har inga publicerade forskningsresultat beträffande Pepsis senaste 

reklamfilm eller memes som skapats i samband med lanserandet av denna gått att finna, vilket 

med stor sannolikhet beror på att Pepsis reklamfilm nyligen lanserades – och drogs tillbaka. 

Eftersökandet av tidigare forskning har så fokuserats på att söka finna hur memes tidigare har 

närmats och undersökts inom olika kommunikationsvetenskapliga områden med fokus på 

retoriken. I mina eftersökningar uppstod en viss problematik, då memes kan referera till såväl 

för-digitala som digitala fenomen. Till grund för denna uppsats ligger digitala memes, varför 

det enbart är forskning kring dessa som presenteras nedan. Då detta forskningsintresse 

uppstod först under 2000-talet, fokuserar flertalet av studierna på att förklara, definiera och 

kategorisera fenomenet. Retoriska analyser av memes kan anses vara sparsamt 

förekommande. De som påträffats är däremot väl genomförda och består av flera värdefulla 

insikter, vilka återkopplas till i denna uppsats.  
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Limor Shifman, professor i kommunikation och journalistik, har ägnat stor del av sin 

forskning åt att undersöka memes. I bland annat Memes in Digital Culture (2013) förklarar 

Shifman memes som ett påverkansmedel av den digitala kulturen. Shifman diskuterar 

exempelvis politiska memes, vilka hon menar fungerar på tre sätt: som övertygande3, som ett 

agerande på gräsrotsnivå samt för att lyfta ett ämne till offentlig diskussion.4 Trots att 

Shifman främst argumenterar för memes kulturella och kommunikativa roll utifrån ett 

sociologiskt perspektiv, ses alltså det med retoriken starkt förknippade begreppet övertyga 

lyftas fram. Dessutom presenteras memes här i det närmsta som debattinlägg. Vidare har 

Shifman specifikt studerat fotobaserade memes, vilka hon menar kan användas för att 

presentera människor på ett stereotypt, ibland kränkande sätt, med såväl sexistiska som 

rasistiska anspelningar. Som kommunikationsverktyg kan memes dock ursäktas, då de ofta 

bygger på ironi och därmed inte behöver ”tas på allvar”.5 Att memes kan användas för att 

producera och reproducera stereotyper är något som även Nikolas Dickerson föreslår i sin 

studie om hur memes, som bygger på bilder av manliga hockey- och basketspelare, kan vara 

politiska i form av latenta, rasistiska budskap.6 Shifmans och Dickersons resonemang om 

memes och stereotyper återkopplas till i uppsatsens analysavsnitt. 

 

Michele Knobel och Colin Lankshear undersöker i sin studie vad som gör en ”lyckad” meme, 

utifrån syfte, användning och appell. Resultatet visar att någon form av humor och 

intertextualitet – så som populärkulturella referenser samt avvikande sammansättning av 

innehåll, vanligtvis av bilder, bör vara bärande inslag.7 Knobel och Lankshears förslag om 

humor och intertextualitet som bärande inslag i memes kan vara av intresse att ställa emot det 

resultat som analysen i denna uppsats uppnår. 

I en studie av Corey B. Davis, Mark Glantz, och David R. Novaks granskas miljöprotesternas 

retorik i en Greenpeace-kampanj mot oljeföretaget Shell. Under kampanjen skapades en 
																																																								
3 Shifman använder det engelska ordet persuasion vilket på svenska kan översättas till övertygande och 
övertalande. Jag har här, och fortsättningsvis, valt att översätta ordet persuasion med det svenska ordet 
övertygande. Detta i enlighet med Svenska akademins ordboks tolkning av de båda uttrycken, där övertyga 
förklaras med att mottagaren ser ett påstående som sanning, varvid övertala får mottagaren att ”gå med på 
något”. Övertyga konnoterar till att mottagaren aktivt och genuint accepterar ett budskap. 
4 Limor Shifman (2013), Memes in Digital Culture, Cambridge, MA: The MIT Press. 
5 Limor Shifman (2014), ”The Cultural Logic of Photo-Based Meme Genres”, Journal of Visual Culture, Vol. 
13:3, s. 349f. 
6 Nikolas Dickerson (2016), ”Constructing the Digitalized Sporting Body: Black and White Masculinity in 
NBA/NHL Internet Memes”, Communication & Sport, Vol. 4:3, s. 303-330, 
<http://www.academia.edu/12777756/Constructing_the_Digitalized_Sporting_Body_Black_and_White_Masculi
nity_in_NBA_NHL_Internet_Memes>, hämtad 2017-04-03. 
7 Michele Knobel, Colin Lankshear (2007), ”Online memes, affinities, and cultural production” i M.Knobel & 
C.Lankshear (red.), A New Literacies Sampler, New York: Peter Lang, s. 199–227. 
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uppsättning memes som påminde om Shells egen marknadsföring. Studiens resultat visar att 

dessa memes med hjälp av ironi, genom att håna företagsspråklighet samt med hjälp av 

humor, delegetimiserade Shells kampanj och uppmanade till identifikation med Greenpeaces 

diskurs om att värna om miljön.8 Ett annat exempel är Heide Huntingtons fall-studie av de 

memes som uppstod i samband med Occupy Wall Street-rörelsen 2011. Huntingtons syfte 

med studien är att visa hur memes kan fungera som visuell politisk retorik i nutida sociala 

rörelser. För att göra detta har hon studerat hur troperna synekdoke och metafor används i 

olika memes för att skapa enthymemiska argument. 9 Dessa båda artiklar är av intresse då de 

dels tar upp hur memes fungerar som visuell politisk retorik och dels använder sig av teorier 

och begrepp, så som humor och stilfigurer, vilka återkommer i denna studie. 

 

I Eric S. Jenkins artikel om så kallade ”Fail/Win”-memes, en specifik typ av fotobaserade 

memes, lyfts en problematik kring retoriska analyser av detta fenomen. Jenkins menar att 

retorikens kontextuella fokus är svårt att kombinera med studier av memes, vilka befinner sig 

i ständigt nya och föränderliga situationer.10 Jenkins resonemang har funderats kring och 

återkopplas till i teoriavsnittet i denna studie, där paralleller dras till Vatz syn på situationell 

retorik. 

 

Som beskrivs ovan finns studier kring hur memes har använts som visuell politisk retorik, 

men då i syfte att uppmärksamma social aktivism eller på ett explicit sätt användas som en del 

av en organisations planerade kampanj. Däremot har ingen påträffad forskning studerat 

specifika memes som inlägg i en debatt, där deras uppkomst ter sig grundas i ett missnöje 

emot ett företags marknadsföring. Detta skulle faktiskt innebära att min analys bidrar med nya 

forskningsresultat rörande memes som inlägg i pågående debatter.  

 

4. Teori                           

I linje med flera andra samtida retoriker, förstår jag retoriken som en vetenskap vilken kan 

																																																								
8 Corey B. Davis, Mark Glantz, David R. Novak (2016), "’You Can't Run Your SUV on Cute. Let's Go!’: 
Internet Memes as Delegitimizing Discourse”, Environmental Communication, Vol. 10:1. 
<http://dx.doi.org/10.1080/17524032.2014.991411>, hämtad 2017-04-03.  
9 Heidi E. Huntington (2016) “Pepper Spray Cop and the American Dream: Using Synecdoche and Metaphor to 
Unlock Internet Memes’ Visual Political Rhetoric”, Communication Studies, 
<http://dx.doi.org/10.1080/10510974.2015.1087414>, hämtad 2017-04-03.  
10 Eric S. Jenkins (2014) ”The Modes of Visual Rhetoric: Circulating Memes as Expressions”, Quarterly Journal 
of Speech, Vol. 100:4.  
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undersöka och söka förklara praktiskt taget allt som hör till människans kommunikation.11 

Oavsett om den kommunikation som avses är verbal, icke-verbal, skriftlig, symbolisk eller 

visuell. Den bakomliggande förståelsen för retorik och studiens teoretiska utgångspunkter har 

tydliga kopplingar till samtida tankegångar kring retoriken, vilket syns i avsnittet om visuell 

retorik och inte minst i avsnittet om identifikation. Denna samtida syn på retoriken åtföljs i 

viss mån även av klassiska teorier och begrepp. Här återfinns alltså teorier från den 

postmoderna och visuella retoriken men även från den klassiska. Nedan följer en överblick 

över de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsens analys. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av desamma. 

4.1. Memes som medium och retorisk artefakt 

Denna uppsats fokuserar på att söka förstå hur memes kan skapas för att fungera som inlägg i 

pågående debatter. Därför bör också memes som ett idag modernt medium redogöras för. 

Nedan följer så först två definitioner av begreppet medium, därefter redogörs för definitionen 

av memes och fenomenet som retorisk artefakt.  

 

Marshall McLuhan skriver att “mediet är detsamma som sitt budskap.[…]Ty varje mediums 

eller tekniks ’budskap’ är den förändring i skala, hastighet eller mönster som det medför inom 

människornas göranden och låtanden.”.12 Med detta menar McLuhan att det innehåll som 

produceras, reproduceras och/eller uttrycks i mediet är information. Det är dock själva mediet 

som fungerar påverkande och förändrande. Ett mediums konstruktion och möjligheter 

påverkar så människor på både ett socialt och psykologiskt plan. Det kan förändra hur vi 

kommunicerar med varandra, våra relationsmönster samt hur vi ser på oss själva, andra och 

världen i stort.13 Walter J. Ong menar att mediet i sig är intersubjektivt, där kommunikationen 

bygger på en förståelse för mottagarens sinnen. Mediet möjliggör kommunikation, men om ett 

budskap ska nå fram krävs att sändaren även sätter sig in i hur budskapet kan uppfattas av 

mottagaren.14  

 

																																																								
11 Se exempelvis Wayne C. Booth (2004), The rhetoric of RHETORIC: the Quest for Effective communication, 
Malden, MA: Blackwell Publ. s.4., Andrea A. Lunsford, Lisa S. Ede (2014), ”Om distinktioner mellan klassisk 
och modern retorik”, övers. Anders Eriksson, Rhetorica Scandinavica, nr. 68, s. 19.  
12 Marshall McLuhan (1999), övers. Richard Matz, MEDIA: Människans utbyggnader, Stockholm: Norstedts, s. 
23, 17. 
13 McLuhan (1999), s. 16-33. 
14 Walter J. Ong (2015), Muntlig och skriftlig kultur: Teknologiseringen av ordet, 3. uppl., Gråbo: Anthropos, s. 
200f. 
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Som förklaras inledningsvis härstammar den samtida förståelsen för memes från Dawkins 

sociobiologiska teori om memes som människans kulturella motsvarighet till gener. Dawkins 

presenterade begreppet redan 1976 som en teori om hur mänsklig kultur delades via imitation. 

En meme fungerar som bärare av en ’kulturell enhet’ där idéer, tro och beteendemönster 

replikeras och förs vidare, precis som DNA, vilken replikeras och för vidare genetisk 

information.15 När begreppet meme nu också innefattar de uttryck och artefakter som skapas 

och delas viralt har flera kommunikationsforskare gett sig på att försöka definiera detta 

samtida fenomen. Exempelvis skriver Knobel och Lankshear att ”(a)mong internet insiders, 

“meme” is a popular term for describing the rapid uptake and spread of a particular idea 

presented as a written text, image, language ‘move,’ or some other unit of cultural ‘stuff.’.16 

Limor Shifman är av liknande åsikt: ”[…]the phrase ‘Internet meme’ is commonly applied to 

describe the propagation of content items such as jokes, rumors, videos, or websites from one 

person to others via the Internet.”.17 Shifmans definition av memes skiljer sig främst från 

Dawkins ursprungliga, då Shifman presenterar memes som grupper av innehållsenheter 

istället för Dawkins enskilda kulturella enhet som sprider sig. Skiftet från att se memes som 

enskilda fenomen till flera sammansatta, springer ur de nya sätt på vilka de upplevs i dagens 

digitala värld. Om vi förr hörde ett skämt på en fest så var det en meme vi stötte på. Idag kan 

vi, på internet, se flera hundra olika versioner av nästan vilken meme som helst. Memes är 

idag alltså inte närvarande som enskilda, sporadiska händelser utan som enorma grupper av 

texter och bilder.18 Att Shifman använder skämt i sitt exempel har troligtvis sin grund i hur 

memes på internet ofta upplevs. Även om memes kan te sig triviala och ofta uppfattas som 

skämtsamma eller har humoristiska inslag, har flera också en seriös underton och spelar en 

viktig roll i kulturella händelser.19  

 

Min förståelse för memes som medium innefattar såväl McLuhans som Ongs tankar. Memes 

möjligheter att spridas snabbt och oändligt, blir en del av deras budskap och bidrar till ett nytt 

kommunikationssätt för den moderna människan. Samtidigt anser jag memes vara ett 

kommunikativt hjälpmedel vilket, för att kommunikationen ska ha en effekt, (bör) formas 

med mottagarens uppfattningar i åtanke. Utifrån förståelsen för retorik som en vetenskap, 

vilken kan undersöka och söka förklara praktiskt taget allt som hör till människans 

																																																								
15 Dawkins (2006). 
16 Knobel, Lankshear (2007), s. 202. 
17 Shifman (2013), s. 362. 
18 Shifman (2014), s. 341. 
19 Shifman (2013).  
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kommunikation, benämns fenomenet meme också som en retorisk artefakt. De memes som 

ligger till grund för analysen är alla fotobaserade, varför de också främst ses som visuella 

retoriska artefakter. I ett senare avsnitt redogörs för visuell retorik, men först avhandlas 

retorisk situation. 

 

4.2. Retorisk situation  

Utifrån den gängse synen på retoriken som situationell och kontextuell, utvecklade Lloyd F. 

Bitzer teorin om den retoriska situationen. Enligt Bitzer innebär en retorisk situation att ett 

påträngande problem eller en möjlighet uppstår, vilket/vilken kräver ett retoriskt svar. För att 

kunna ge ett retoriskt svar krävs att talaren förstår och möter situationens tvingande 

omständigheter samt att den retoriska publiken ska ha förmåga att påverka problemet.20  

 

Richard Vatz ifrågasätter Bitzers syn på situationell retorik. Även om situationer är retoriska 

kan de enligt Vatz inte diktera särskilda svar, då situationer lever sina egna liv, oberoende av 

de som innefattas av dem eller befinner sig i dem. Retorik kan heller inte bestämmas av 

kontexten, eftersom vi aldrig får nog med information eller fakta om den. Istället menar Vatz 

att det är själva kommunikationen som utövas i en situation som är meningsbärande. 

Kommunikation sker genom urval av vilka händelser som ska kommuniceras. Dessa val 

präglas av salience, det vill säga att viss information framträder eller görs närvarande före 

annan, vilket bidrar till att skapa mening. Således menar Vatz att det inte står att finna en 

mening i själva situationen, utan att det är rhetorn, eller avsändaren, som med hjälp av 

salience skapar mening.21  

 

I denna uppsats appliceras Vatz resonemang om den retoriska situationen. Således görs inte 

en retorisk situationsanalys, istället studeras vad i respektive meme som görs salient, 

framträdande, och hur detta fungerar meningsskapande. Bitzers teori kan förklara hur 

uppsatsens empiriska material är svar på ett uppkommet problem, men eftersom en meme är 

ett föränderligt medium, vilket ständigt delas via internet och uppstår i olika situationer, ter 

det sig problematiskt att behandla situationen som statisk. Detta är också något som Jenkins 

lyfter i sin studie. Jenkins förklarar att den hastighet, skala och digitala cirkulation som 

präglar memes också föranleder utmaningar vid retoriska analyser av desamma. När bilder 
																																																								
20 Lloyd F. Bitzer (1999), “The Rhetorical Situation” i John Louis Lucaites, Celeste Michelle Condit, Sally 
Caudill, (red.) Contemporary rhetorical theory: a reader. New York: Guilford Press, s. 220. 
21 Richard E. Vatz (1999), “The Myth of the Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, Vol. 6:3, s. 154-161. 
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cirkulerar förändras deras betydelse och cirkulationen bidrar till att den retoriska situationen 

ständigt förändras, då rhetorn, publiken, det påträngande problemet och de tvingande 

omständigheterna varieras.22  

 

4.3. Visuell retorik 

I verk från såväl Brigitte Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms som Charles A. Hill och 

Marguerite Helmers talas det om att samtida retorikforskning allt mer riktas mot visuella 

objekt och de visuella aspekterna av retoriken.23 Visuell retorik refererar både till visuella 

objekt som kommunikativa artefakter och teoretiska perspektiv på hur sådana artefakter 

kommunicerar. 24  Då denna studie ämnar undersöka fotobaserade memes, faller det sig 

lämpligt att både definiera materialet som visuell retorik och att använda detta som en 

teoretisk utgångspunkt i analysen.  

 

Foss menar att visuell retorik som teoretiskt perspektiv inte handlar om att bortse från det 

visuella objektets estetiska utformning, men att söka förstå den estetiska utformningens 

retoriska mening.25  Mral, Gelang och Bröms skriver att den retoriska meningen kan vara 

både manifest och latent. Manifest retorik uppfattas som retorik i traditionell förståelse och 

för en tydlig argumentation, uppenbar och medveten för mottagaren. Latent retorik handlar 

mer om tolkning, den argumentation som förs är dold och sker genom de associationer som 

väcks hos mottagaren. Emedan visuella retoriska objekt vanligtvis innehåller såväl manifest 

som latent retorik, är det av stor vikt att söka förstå objektets latenta, underförstådda 

budskap.26  

 

Enligt Kjeldsen har visuella objekt flera retoriska funktioner. Bland annat fungerar de 

upplysande och illustrerande, påverkar minnet och känslorna, dokumenterar verkligheten 

samt för en argumentation.27 De visuella uttryckens styrkor är att de bygger på särskilda 

kvaliteter vilka fungerar övertygande och bidrar till att skapa evidentia, den retoriska termen 

																																																								
22 Jenkins (2014), s. 442-466. 
23 Sonja K. Foss (2004), ”Framing the Study of Visual Rhetoric: Toward a Transformation of Rhetorical 
Theory”, i Charles A. Hill, Marguerite Helmers (red.), Defining Visual Rhetorics, Lawrence Erlbaum Associates: 
Mahwah, NY & London, s. 303., Mral, Gelang, Bröms (2016), Kritisk retorikanalys: text bild actio, Ödåkra: 
Retorikförlaget, s. 83., Charles A. Hill, Marguerite Helmers (2004), ”Preface”, Defining Visual Rhetorics, 
Charles A. Hill, Marguerite Helmers (red.), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, (s ix.) 
24 Foss i: Hill, Helmers (2004), s. 305f. 
25 (ibid.) 
26 Mral, Gelang, Bröms (2016), s. 85f. 
27 Kjeldsen (2008), s. 286ff. 
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för att ”åskådliggöra”.28 Dessa kvaliteter benämner Kjeldsen som retorisk närvaro, retorisk 

realism, retorisk omedelbarhet och retorisk förtätning. Till skillnad från verbal eller textuell 

kommunikation, som ofta ses som abstrakt och kräver en viss bearbetning, upplevs visuell 

kommunikation ofta ”nära”. Dessutom inrymmer den en mängd information samtidigt som 

den förmedlar en omedelbarhet och kan skapa en direkt respons. Framställningar som skapar 

närvaro eller förmedlar närhet är lättare att ta till sig och har en förmåga att såväl framkalla 

känslor som bjuda in till handling. Retorisk realism fungerar på två sätt: den kan vara ikonisk 

och indexikal. Ikonisk retorisk realism förmedlar en liknelse av det reella, vilken får oss att 

respondera på samma sätt som om det visuella vore verkligt. Retorisk indexikal realism 

fungerar likt en dokumentation av verkligheten, den kan visa att något har skett, har ett visst 

utseende eller är på ett visst sätt. Föreningen närvaro, realism och omedelbarhet fungerar 

som en emotionell förtätning, vilken innebär att en bilds visuella signaler kan framkalla en 

stark emotionell respons. Särskilt om mottagaren känner igen det som motivet visar.29  

Aristoteles enthymem är en argumentationsform där en eller flera premisser utelämnas för att 

underförstås och fyllas i av mottagaren själv. Enthymemisk argumentationsföring utgår ifrån 

sannolikhet och allmänna uppfattningar.30 Enligt Kjeldsen är enthymemiskt utelämnande 

distinkt för bildlig argumentation, varför han redogör för det visuella enthymemet som en 

form av retorisk argumentativ förtätning. Att explicita premisser utelämnas i visuella 

argument gör mottagaren själv medskapande i den egna övertygelseprocessen, då hen aktivt 

fyller i, eller är med och formar de argument som ska övertyga. Till detta bör nämnas att 

bilder är, i oftast större utsträckning än text, polysemiska, vilket innebär att de är flertydiga.31 

Vad en meme kan komma att betyda för en mottagare är alltså beroende på vem mottagaren är 

och hur denne kan förstå artefaktens budskap.  

4.3.1 Stilfigurer                              

Som en del av den visuella retoriken finns troper, eller stilfigurer. Troper kan beskrivas som 

språkliga utsmyckningar och benämns ofta även som stilfigurer. 32 Quintilianus menade att 

”(e)n trop är en lyckad överföring av ett ord eller ett uttryck från dess egentliga betydelse till 

																																																								
28 Kjeldsen (2008) s. 298ff. 
29 (ibid.) s. 298-311. 
30 Aristoteles, övers., noter och inledning av Johanna Akujärvi; med introduktion av Janne Lindqvist Grinde 
(2012), Retoriken, 1. utg., 2. uppl., Ödåkra: Retorikförlaget, 1.2.7-1.2.14. 
31 Kjeldsen (2008), s.292., Mral, Gelang, Bröms (2016), s. 89. 
32 Janne Lindqvist Grinde (2008), Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur, s. 253f. 
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en annan”.33 Det finns flera olika troper34 med egna karaktäristiska drag och innebörder.35  

En av de mer välkända troperna är ironi, vilken innebär att låta ett ord eller uttryck beteckna 

sin motsats.36 Som ses i avsnittet om tidigare forskning är ironi ett vanligt förekommande 

inslag i memes.37 En annan välkänd trop är synekdoke, vilken innebär att ett eller flera ord 

ersätts med något som är ”mer” eller något som är ”mindre”. Som en underkategori till 

synekdoke finns troperna pars pro toto och totum pro parte. Pars pro toto innebär att en del får 

beteckna helheten och totum pro parte innebär att helheten representerar delen.38 

 

En stilfigur, som kan liknas vid det litteraturvetenskapliga begreppet intertextualitet, är 

allusion. Birger Liljestrand skriver att en allusion är en stilfigur som anspelar på något som är 

känt sedan tidigare, för att väcka associationer. Vanligtvis handlar det om kända texter eller 

ordspråk. För att allusionen ska lyckas och upptäckas av mottagaren krävs en förförståelse 

kring det som hänvisas till.39 Jasinski förklarar allusion som ett ”brobyggande” vilket riktar 

mottagarens uppmärksamhet mot andra böcker, personer, platser och händelser.40  

4.4. Identifikation 

För att söka besvara frågan om vilka identifikationsmarkörer som kan uttolkas i analysens 

material samt hur identifikation bidrar till att övertyga, kommer Kenneth Burkes 

identifikationsteori väl till pass.  

 

I tillägg till den klassiska retorikens fokus på övertygande, presenterar Burke sin samtida teori 

om identifikation.41 Burke menar nämligen att ”you persuade a man only insofar as you can 

talk his language by speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea, identifying your 

ways with his.” 42 . För att förklara hur identifikation går till använder sig Burke av 

konsubstantialitet 43 . Med konsubstantialitet menas att människor har gemensamma 

																																																								
33 Quintilianus (2002), Den fulländade talaren, med inledning, kommenterar och översättning av Bengt 
Ellenberger, Värnamo: Wahlström & Widstrand, 8.6.1. 
34 Exakt hur många och exakt hur de fungerar råder det än idag oenighet om. 
35 Quintilianus (2002), 8.6.1-8.6.2. 
36 Lindqvist Grinde (2008), s. 263. 
37 Se exempelvis Shifman (2014) och Davis, Glantz och Novak (2016). 
38 Lindqvist Grinde (2008), s. 265., Mral, Gelang och Bröms (2016), s. 63f. 
39 Birger Liljestrand (1993), Språk i text: handbok i stilistik, Lund: Studentlitteratur, s. 91f. 
40 James Jasinski (2001), Sourcebook on Rhetoric: Key Concepts in Contemporary Rhetorical studies, Thousand 
Oakes, Calif.: Sage Publications, s. 99. 
41 Kenneth Burke (1969), A Rhetoric of Motives, Berkeley: Univ. of Calif. Press, s. xiv (introduction). 
42 (ibid.) s. 55. 
43 Burke använder sig av det engelska ordet consubstantiality. Jag har valt att genomgående använda mig av 
konsubstantialitet, den svenska översättning av ordet som tillämpas av Simon Oja (2015). 
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upplevelser, intressen, attityder och idéer, genom vilka de kan identifiera sig med varandra. 

Även om deras intressen eller attityder faktiskt inte är gemensamma så räcker övertygelsen av 

eller tron om att de är det för att konsubstantialitet ska skapas. Att person X identifierar sig 

med person Y är således att göra X ”konsubstantiell” med Y.44  

 

Enligt Burke kan identifikation och därmed konsubstantialitet, skapas på flera sätt, 

exempelvis genom att det finns en uppdelning eller tydlig motsättning mellan människor. 45 

Identifikation kan alltså kopplas samman med tillhörighet. Identifikationsskapande kan enligt 

Burke bidra till att göra en person delaktig i en viss social eller ekonomisk klass, liksom 

önskan om tillhörighet med en viss social och ekonomisk klass kan fungera 

identifikationsskapande.46 Detta innebär att även om det är den visuella artefakten som söker 

skapa identifikation med mottagaren, har också mottagaren en bärande roll i 

identifikationsskapandeprocessen. Om denne eftersträvar identifikation eller tillhörighet, 

finner den också troligtvis det.  

 

Ett sätt att skapa identifikation är genom att uttrycka grundläggande gemensamma åsikter, för 

att vidare kunna övertyga om ytterligare. Kjeldsen menar att identifikation kan användas som 

ett ”medel för ett mål”47. Simon Oja förklarar det såhär: ”(i)dentifikation skapas genom att 

sändare och mottagare hittar gemensam mark där de kan mötas. […] om identifikation redan 

har skapats handlar det om att bekräfta och befästa den identifikationen.”.48 Vidare förklarar 

Oja att ”tecken” på konsubstantialitet kan ses i form av identifikationsmarkörer. 

Identifikationsmarkörer kan vara såväl fysiska objekt som mer abstrakta saker. Identifikation 

kan alltså ske med hjälp av en flagga liksom med hjälp av värderingar, känslor och 

erfarenheter. Även grupptillhörighet kan vara en identifikationsmarkör liksom ordval och 

uttalanden.49  

 

4.5. The second persona                          

I kombination med Vatz syn på retorisk situation och Burkes teori om identifikation tillämpas 

																																																								
44 Burke (1969), s. 20f. 
45 (ibid.) s. 22, 58. 
46 (ibid.) s. 28. 
47 Kjeldsen (2008), s. 250. 
48 Simon Oja (2015), Sverigedemokraternas budskap 2005-2010: En retorisk studie av ett annorlunda parti, 
diss. Örebro: Örebro Universitet, s. 98. 
49 Oja s. 98f.  



	 12	

Edwin Blacks teori om the second persona i uppsatsens analys, för att söka skapa en bild av 

vilken publik som dessa memes kan tänka rikta sig mot.  

 

Black menar att det på Aristoteles tid pratades om persona, en skapad karaktär vilken talaren 

antog i sitt framförande. Precis som en diskurs innehåller spår av sin författare eller 

avsändare, innehåller samma diskurs spår av den publik den ämnar adressera. Den del av 

publiken som avsändaren genom ett tal eller en text ämnar adressera är så the second 

persona.50 När personae ska karaktäriseras är ideologiska värderingar, hur någon uppfattar 

och ser på världen, grundläggande. Genom att upptäcka vilken ideologi som finns spår av i 

diskursen kan också den del av publiken som är tänkt att adresseras stå att finna. Detta sker i 

granskning av vilka faktiska påståenden som görs, men kanske främst genom att uttyda vad 

som döljs, med exempelvis stilistiska drag och konnotationer. Här finns dock en 

dubbeltydighet. Precis som spår eller tecken i en diskurs avslöjar vilken del av publiken som 

är tilltänkt, fungerar de också självuppfyllande då människor i mötet med en diskurs letar 

efter spår och tecken som talar om för dem hur de ska se på världen. Om mottagaren 

accepterar den ideologi den upplever att diskursen förmedlar, kommer den också att anamma 

dess tankegångar. Black menar att vi i dagens samhälle konstant strävar efter att skapa vår 

egen identitet och att vi ser till varandra för att få ledtrådar gällande vilken person vi bör vara. 

En avsändare kan så forma diskursen för att skapa en second persona, vilket innebär att en 

tilltänkt publik adresseras, men får också människor att ansluta sig till den tilltänkta 

publiken.51 

 

4.6. Humor 

Som förklaras i avsnittet om tidigare forskning ses memes ofta innehålla inslag av humor. 

Humor och att underhålla har sedan länge varit viktigt i retoriska sammanhang, exempelvis 

menade Quintilianus att ett tal skulle påvisa, påverka och roa. Vad som lockar till skratt har 

varit svårt att sätta fingret på, men enligt Quintilianus hämtas skratt från oss själva, andra eller 

från något vanligt förekommande. Ett skämt kan exempelvis bottna i en likhet av något slag, 

att låta något som är vanligt i ett sammanhang flyttas till ett annat. Skratt kan också väckas 

genom att bygga upp någons förväntningar eller att låta ord uppfattas på annat sätt än de 

vanligtvis görs. Ett skämtsamt uttryck blir dessutom mer effektivt om det är kort.52  

																																																								
50 Edwin Black (1970), ”The Second Persona”, The Quarterly Journal of Speech, Vol. LVI:2, s. 331-340. 
51 (ibid.) 
52 Quintilianus (2002), 3.5.2, 6.3.1-6.3.61.  
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Oja skriver att den underhållande faktorn tycks ligga i själva konstruktionen av situationen. 

Språk eller visuella inslag – eller kombinationen av båda, kan så konstruera humor. Skämt 

kan vara såväl starkt argumenterande som tongivande, men också fungera som en retorisk 

strategi för att ursäkta och förminska ett innehålls egentliga betydelse.53 Brigitte Mral och 

Henrik Olinder menar att bilder som talar till oss, genom exempelvis humor, kan göra det 

genom att de avviker från våra föreställningar och därmed överraskar oss – eller att de 

tvärtemot stämmer in i vår förutfattade mening om människors roller.54 

 

Humor kan förklaras med hjälp av flera teorier, de främsta är: överlägsenhets-, oförenlighets- 

och lättnadsteori. Överlägsenhetsteorin kan förklaras med att humor skapas genom att göra 

sig lustig på andras bekostnad. Oförenlighetsteorin innebär att saker som vanligtvis inte hör 

samman ges ett samband eller att saker som ses som lika ges en olikhet, själva humorpoängen 

ligger i att mottagaren upptäcker och förstår oförenligheten. Lättnadsteorin skiljer sig från de 

två föregående då den ämnar förklara själva skrattet och dess psykologiska eller medicinska 

funktion.55 Även om det ter sig svårt att veta vad humor är exakt, så förefaller det sig 

grundläggande att mottagaren uppfattar och förstår de avsedda humoristiska poängerna.  

 

5. Metod och material 
I detta avsnitt redogörs för de metoder som tillämpas i analysen tillsammans med de problem 

som kan tänkas medfölja i tillämpandet av dem. Därefter presenteras analysens 

utgångsmaterial samt de avgränsningar som gjorts i urvalet av detta. 

 

5.1. Metod 

Studien utgår ifrån hermeneutisk tolkning som övergripande metod, men använder också flera 

operationella metoder vilka tillsammans med hermeneutiken avhandlas nedan. 

 

5.1.1. Tolkning 

Analysmetoden är kvalitativ och bygger på en retorisk hermeneutisk analys. Per-Johan 

Ödman redogör för hermeneutiken som metod och förklarar att den innebär att tolka, vilket i 

sin tur innebär att tyda tecken. Hur respektive individ tyder tecken beror på förförståelse. När 
																																																								
53 Oja s. 119-124, från Simon Weaver (2011) The rhetoric of racist humour: US, UK and global race joking. 
Farnham, Surrey, England: Ashgate. 
54 Brigitte Mral, Henrik Olinder (2011), Bildens retorik i journalistiken, Stockholm: Norstedts, s. 69. 
55 Oja (2015), s. 120ff. 
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förförståelse saknas eller är svag, tolkar vi för att förstå. Våra tolkningar färgas av såväl 

inlärda, kulturellt etablerade betydelser som subjektiva bedömningar. 56 Själva 

tolkningsprocessen handlar om att hela tiden göra tankerörelser mellan del och helhet.57 I 

analysavsnittet studeras så respektive meme utifrån dess komponenter, för att tolkas och 

därmed skapa en förståelse för såväl beståndsdelar som dess helhet.  

 

5.1.2. Visuell metod  

Materialet tolkas utifrån postmodern och klassisk retorikteori såsom dessa beskrivits i 

teoriavsnittet ovan. I studien analyseras tre olika fotobaserade memes, analysmetoden är alltså 

även visuell och genomförs utifrån den arbetsprocess som Mral, Gelang och Bröms samt Foss 

uppmanar att använda i analyser av visuell retorik.  

 

För att kunna förstå det visuella objektet krävs att det studeras utifrån dess natur, funktion och 

värdering. Med natur menas såväl objektets presenterade och manifesta inslag som objektets 

latenta element, det vill säga de idéer, koncept och teman som objektets fysiska attribut kan 

konnotera till hos mottagaren. Med funktion menas vilken handling eller effekt som den 

visuella artefakten verkar kommunicera. Värdering handlar slutligen om att bedöma huruvida 

en artefakt lyckas med tänkta funktion samt på vilka sätt den gör det.58  

 

Först presenteras en deskriptiv analys av artefakten, vilken åtföljs av en redogörelse för 

bildens manifesta element. Här studerar jag främst vad i respektive meme som drar ögonen till 

sig, exempelvis bildmotivets kontrasterande element samt förhållandet mellan bild och text. 

Vidare granskar jag om memen söker berätta en historia och på vilket sätt, exempelvis om 

någon särskild information eller person lyfts fram samt vilken tidsepok som avspeglas. 

Utifrån och utöver de manifesta beskrivningarna kan också de latenta budskapen uttolkas, för 

att söka finna vad memen har för argumentativ avsikt. Här är det tolkningar av bildens latenta 

budskap mot bakgrund av ovan presenterade retorikteori som redogörs för. Exempelvis 

studerar jag om stilfigurer döljer sig i memen, vilka sinnesstämningar den kan tänkas avse att 

väcka samt vilka associationer som kan skapas hos mottagaren.  

 

																																																								
56 Per-Johan Ödman (2007), Tolkning, förståelse och vetande, 2. [omarb.] uppl., Stockholm: Norstedts 
Akademiska Förlag, s. 57-63, 71.  
57 (ibid.) s. 98-102. 
58 Foss i: Hill, Helmers (2004), s. 307-310, Mral, Gelang, Bröms (2016), s. 103-108. 
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Vad gäller studerandet av bildens funktion skiljer sig Mral, Gelang och Bröms fokus en aning 

från Foss. Här presenterar Mral, Gelang och Bröms retorisk situation och det retoriska 

problemet som grundläggande fokus.59 Detta tolkar jag som att de utgår ifrån Bitzers teori om 

den retoriska situationen. Då jag i analysen tillämpar Vatz syn på situationell retorik och 

Burkes teori om identifikation, utgår jag här istället från Foss beskrivning. Foss menar att 

funktion kan handla om att artefakten skapar särskilda känslor, uppmanar mottagaren till 

något eller är av ett ideologiskt slag och på olika sätt fungerar identitetsskapande.60 Vad 

funktion anbelangar studerar jag så vilka effekter respektive meme verkar framkalla, hur 

publiken kan komma att identifiera sig med dess budskap samt hur memes som medium 

bidrar till effekten. Värdering innefattar att värdera huruvida artefaktens retorik är effektiv 

och ändamålsenlig eller att utifrån objektets funktion fundera kring huruvida denna uppfylls.61 

Värdering av memes ägnas inte någon större uppmärksamhet i själva analysen, men resoneras 

kring i avslutande diskussionsavsnitt. 

 

5.1.3. Stilfigursanalys 

Kjeldsen förklarar att visuella objekt kan studeras utifrån troper och figurer på olika sätt, 

antingen kan de enbart söka finna och kategorisera stilfigurer, eller så kan de studeras med 

syfte att förstå hur de skapar mening.62 I denna studie undersöks vilka stilfigurer som står att 

finna i de fotobaserade memens latenta nivå, för att söka förstå hur de fungerar 

meningsskapande samt bidrar till respektive memes visuella argumentativa budskap.  

 

5.1.4. Identifikationsanalys 

I kombination med övergripande hermeneutisk metod, visuell analys samt stilfigursanalys 

tillämpas även en identifikationsanalys. Med hjälp av Burkes identifikationsteori och visuell 

retorik görs en retorisk närläsning av respektive meme, för att studera vilka 

identifikationsmarkörer som står att finna däri samt hur de bidrar till att skapa 

konsubstantialitet. Detta för att finna identifikation i Burkes mening.  

5.1.5. Metodproblem                       

Ett möjligt metodproblem är just själva tolkandet av dessa memes och hur de kan komma att 

förstås av andra. Ödman skriver att det i användandet av hermeneutiken som övergripande 

																																																								
59 Mral, Gelang, Bröms (2016), s. 106. 
60 Foss i: Hill, Helmers (2004), s. 307ff. 
61 Mral, Gelang, Bröms (2016), s.107f. 
62 Kjeldsen (2008), s. 282. 
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metod och tolkningslära gäller att vara medveten om det subjektiva betydelseskapandet, 

varför teorier fungerar som ett medel att undvika subjektivitet.63  Subjektiva bedömningar är 

en del av själva tolkningsprocessen, för att dessa ska ske på god grund finns därför retoriska 

teorier och tillvägagångssätt att luta sig emot i tolkningsarbetet.  

Som förklaras i teoriavsnittet är visuella artefakter flertydiga och bygger på ett enthymemiskt 

utelämnande, vilket innebär att det är upp till mottagaren att utifrån egna tolkningar slutföra 

argumentet. Detta innebär att tolkningar av de memes som analyseras kommer att se olika ut 

beroende på vem mottagaren är och dennes förförståelse. Memes som hela tiden befinner sig i 

olika situationer på internet och har en enorm räckvidd, gör det särskilt svårt att peka ut och 

söka analysera en specifik mottagare och hur denna kan tänkas uppfatta dem. För att besvara 

uppsatsens övergripande frågeställning hur memes kan fungera som inlägg i pågående 

debatter, baseras därför tolkningarna på hur valda memes skapats och vilken uppfattning de 

därigenom bjuder in till. Respektive analys har så delats in i underrubrikerna manifest visuellt 

budskap och latenta visuella budskap, där förstnämnda redogör för de tolkningar som torde 

vara uppenbara för mottagaren och den sistnämnda avhandlar artefaktens dolda argumentation 

och vilka associationer som kan väckas hos mottagaren.  

5.2. Material och avgränsningar 

Nedan redogörs för analysens utgångsmaterial och de avgränsningar som gjort i samband med 

dess urval. 

 

5.2.1. Material 

Det material som ligger till grund för analysen består av tre stycken fotobaserade memes, 

vilka ursprungligen är inlägg, så kallade ”tweets”, från det sociala mediet Twitter. Inläggen 

består av ett bildmotiv med tillhörande skriftlig kommentar från den Twitter-användare som 

delat bilden. Dessa tweets kan definieras som memes i flera bemärkelser. De ses, ”gillas”, 

kommenteras och delas vidare av andra på Twitter, dessutom har de bevisligen även spridits 

utanför det sociala mediet runtom på internet. Nedan följer en redogörelse av de 

tillvägagångssätt som ligger bakom urvalet samt en beskrivning av vilka avgränsningar som 

gjorts. 

 

 

																																																								
63 Ödman (2007), s. 63f. 
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5.2.2. Avgränsningar  

Då memes produceras och reproduceras med en oerhörd hastighet på internet, står ett stort 

utbud som anspelar på Pepsis senaste reklamfilm att finna. På The Washington Posts 

webbsida publicerades artikeln ”‘Nevertheless, she Pepsisted’: Kendall Jenner made a Pepsi 

ad. The Internet made glorious memes.” 64, i vilken ett antal memes med anspelningar på 

Pepsis reklamfilm redogörs för. Artikeln publicerades den 5 april, en dag efter reklamfilmens 

lansering och samma dag som Pepsi beslöt att dra tillbaka filmen.  

 

Nämnda artikel hittades via sökfunktionen Google den sjunde april i år, 2017, med hjälp av 

sökorden ”Memes Pepsi commercial”. På sökresultatets första sida dök nio webbsidor och 

artiklar upp. Samtliga undersöktes och kan beskrivas bestå av liknande innehåll. Att valet föll 

på Washington Posts artikel beror främst på att The Washington Post är en trovärdig källa 

med ett gott anseende, vilket visar att dessa memes har ett faktiskt nyhetsvärde. 

 

I artikeln valdes enbart fotobaserade memes ut, vilka totalt är femton stycken. På grund av 

uppsatsens omfång och strävan efter djupgående analyser, har materialet ytterligare 

avgränsats. Dessa avgränsningar har gjorts utifrån empirins visuella inslag, där mina 

tankegångar präglats av att välja memes med en så enhetlig utformning som möjligt men med 

olika bildmotiv, vilka dessutom inte uttrycker ett samband med Pepsi. Således har de memes 

där flera bilder satts samman till en eller där bildmotivet består av sekvenser från 

reklamfilmen eller andra anspelningar på Pepsi valts bort. De sju fotobaserade memes som 

därefter återstod kunde delas in i tre kategorier: bildmotiv från samtiden, bildmotiv av en 

historisk händelse och bildmotiv från populärkulturen. I sistnämnda kategori fanns efter 

avgränsningarna endast en meme att tillgå. Denna innehåller inte några inslag av fysiskt våld, 

varför valet föll på de två memes ur resterande kategorier vilka signalerade minst våld och 

brutalitet.  

 

Förutom att de memes som ligger till grund för analysen står att finna på Twitter och i nämnda 

artikel, har de också förekommit i andra artiklar publicerade på internet samt på olika sociala 

medier. Avsändaren bakom respektive meme omnämns i analysen vid sitt användarnamn men 

ägnas i övrigt inte någon större uppmärksamhet. Vidare har effekten av valda memes, i form 
																																																								
64 The Washington Post, ”‘Nevertheless, she Pepsisted’: Kendall Jenner made a Pepsi ad. The Internet made 
glorious memes.” <https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2017/04/05/nevertheless-she-
pepsisted-kendall-jenner-made-a-pepsi-ad-the-internet-made-glorious-memes/?utm_term=.119c624592a2>, 
hämtad 2017-04-07. 
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av antal engagemang från andra Twitter-användare inte tagits i beaktande under analysens 

gång.65 

 

6. Pepsis reklamfilm 
Den 4 april i år lanserades Pepsis nya reklamfilm med den vida kända realitystjärnan och 

fotomodellen Kendall Jenner i huvudrollen. Kortfilmen, 2:39 minuter lång, kallas ”Live For 

Now” och placerar läskedrycksföretagets produkter i ett tydligt medborgarrättsaktivistiskt 

sammanhang. Pepsi motiverar filmen med att ’(t)his is a global ad that reflects people from 

different walks of life coming together in a spirit of harmony, and we think that’s an 

important message to convey.’66. Reklamfilmen mötte dock hård kritik på, framförallt, sociala 

medier och drogs dagen efter lanseringen tillbaka av företaget. I samband med detta gick 

Pepsi ut med en skriftlig ursäkt till både allmänheten och huvudrollsinnehavaren Kendall 

Jenner: ”(p)epsi was trying to project a global message of unity, peace and understanding. 

Clearly, we missed the mark, and we apologize. We did not intend to make light of any 

serious issue. We are pulling the content and halting any further rollout. We also apologize 

for putting Kendall Jenner in this position.”67 Trots att Pepsi dragit tillbaka reklamfilmen står 

den fortfarande att finna på internet, bland annat via videoplattformen YouTube. Utifrån den 

version av reklamfilmen68 som här finns upplagd ges nedan en beskrivning av filmen. 

  

Reklamfilmen börjar med att en burk Pepsi öppnas till de inledande tonerna av Skip Marleys 

moderna reggae-låt ”Lions”. Låten fortsätter agera ledmotiv till filmen, vars följande scener 

både visar ansamlingar av paraderande människor och enskilda individer mitt uppe i pågående 

kreativ arbets- eller fritidssyssla. Ansamlingarna av människor ter sig vara unga och/eller 

unga vuxna demonstranter, bärandes på skyltar och plakat längs med gator och torg i 

stadsmiljö. Majoriteten av demonstranterna är glada och verkar sjunga eller skandera olika 

budskap. I övrigt kan ansamlingen beskrivas bestå av en heterogen grupp människor med 

																																																								
65 I två av dessa tre memes synliggörs detta. 
66 Observer, ”Kendall Jenner’s Controversial Pepsi Ad Has Inspired a Powerful New Civil Rights Meme” 
<http://observer.com/2017/04/kendall-jenner-pepsi-civil-rights/>, hämtad 2017-04-07. 
67 Nymag.com, ”Pepsi’s Kendall Jenner Ad Sparks Mass Mobilization of Mean, Funny Tweets”, 
<http://nymag.com/selectall/2017/04/kendall-jenner-bad-pepsi-ad-sparks-twitter-memes.html>, hämtad 2017-04-
07. 
68 ”Kendall Jenner for PEPSI commercial” (2017), YouTube-video, 2:39, upplagd av ”Kendall and Kylie” 2017-
04-04 <https://www.youtube.com/watch?v=dA5Yq1DLSmQ&t=13s>, hämtad 2017-04-07. 
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olika utseenden, hudfärger, könsidentiteter och sexuella läggningar. 69  Alla gemensamt 

förenade i filmens outtalade demonstrationsbudskap.  

 

När Kendall Jenner först visas i bild gör hon det iförd en blond peruk, poserandes under en 

utomhus-fotografering. När Jenner ser demonstrationståget passera förbi tar hon av sig 

peruken, drar bort sitt läppstift med ena handen och följer med den paraderande 

folksamlingen. Hennes tidigare silverfärgade klänning byts ut mot jeans och jeansjacka, 

tillsammans med övriga demonstranter ses Jenner skratta och gå med i paraden. Där paraden 

blir stillastående finns en stor is-fylld behållare med Pepsis produkter. Jenner tar en burk med 

Pepsi och ler mot sina meddemonstranter när hon vandrar genom folksamlingen. När hon 

kommer fram till en samling uniformsklädda poliser, som verkar vara anledningen till att 

demonstrationen står still, räcker Jenner Pepsi-burken till en av polismännen. När 

polismannen dricker av Pepsin ses demonstranterna höja armarna i luften, kramas och jubla. 

Jenner skrattar och ger ”high-five” till en meddemonstrant, medan polismannen tittar på sin 

kollega och ler lite finurligt. Filmen avslutas med att en del av demonstranterna tillsammans 

med Jenner går emot kameran samtidigt som två budskap efter varandra presenteras på 

skärmen: ”LIVE BOLDER”, ”LIVE LOUDER”. Slutligen syns en blå bakgrund, Pepsis 

berömda logotyp samt orden: ”LIVE FOR NOW”. 

 

Pepsi har en lång historia bakom sig att i reklamsammanhang låta världskända artister, 

idrottsstjärnor och fotomodeller, agera frontfigurer för företaget och dess produkter. Att 

däremot anspela på en social medvetenhet och medborgarrättslig aktivism, är ett nytt inslag i 

reklamsammanhang för företaget. Inte heller förknippas frontfiguren Kendall Jenner med 

någon form av politiskt eller frihetsrättsrörande engagemang.  

 

Då Pepsis reklamfilm ansågs göra narr av aktivism mötte den snabbt skarp kritik. Särskilt 

scenen där Jenner räcker polismannen en Pepsi har upprört, då den liknas vid ett viralt 

uppmärksammat foto av Iesha Evans, en ung svart kvinna som arresterades av två vita 

beväpnade polismän under en demonstration i Baton Rouge, Louisisana, USA.70 Framförallt 

anses filmen vara ett hån mot svart aktivism och den amerikanska nationella rörelsen Black 
																																																								
69 Mitt påstående om att gruppen består av människor med olika könsidentiteter och sexuella läggningar grundas 
i hur filmen på ett uppenbart sätt tycks vilja framställa dem på sådant sätt. Exempelvis ses två personer med 
maskulina ansiktsdrag iförda peruker och smink stå med armarna om varandra.  
70 Washington Post, ”Graceful in the lion’s den’: Photo of young woman’s arrest in Baton Rouge becomes 
powerful symbol”, <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/07/11/graceful-in-the-lions-
den-photo-of-young-womans-arrest-in-baton-rouge-goes-viral/?utm_term=.eeb46fb4c3c0>, hämtad 2017-04-07.  
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Lives Matter. Black Lives Matter, vanligtvis förkortad BLM, är 2000-talets svar på 

Medborgarrättsrörelsen som kämpade för jämlikhet i USA under 1950- och -60-talet. BLM 

startades 2012 på sociala medier, ursprungligen i form av budskapet #blacklivesmatter, efter 

rättegången gällande 17-årige, afroamerikanske Trayvon Martins död. I rättegången friades 

mannen som sköt Martin till döds och Martin ställdes postumt inför rätta för dödsskjutningen 

av sig själv.71 Fallet är långt ifrån unikt och på senare år sprids allt fler nyheter om övervåld, 

polisbrutalitet och tvivelaktiga rättegångar mot USAs svarta medborgare. Enligt egen utsago 

uppmanar BLM till handling gällande den rasism mot svarta som genomsyrar det 

amerikanska samhället, vilket inte minst kommer till uttryck i de utomrättsliga fall där svarta 

människor dödats av såväl civila som poliser.72  

 

7. Analys och resultatredovisning 
Nedan redovisas de tolkningar som gjorts av de tre fotobaserade memes som skapats med 

anspelningar på Pepsis reklamfilm. Respektive meme analyseras utifrån den visuella 

analysmetodens grundläggande premisser; natur, funktion och värdering. Under rubriken 

manifest visuellt budskap redogörs för memens natur i form av dess manifesta retorik 

tillsammans med dess funktion. Under rubriken latenta visuella budskap presenteras därefter 

memens natur i form av dess latenta retorik tillsammans med dess funktion. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av analysens resultat. 

 

7.1. Meme baserad på ett samtida bildmotiv 

Till grund för denna analys ligger en meme vars bildmotiv innehåller tydliga drag av 

samtiden. Nedan följer en deskriptiv analys av artefakten följt av en bild av den i 

miniatyrformat. En version i fullstorlek återfinns som bilaga.73 Därefter presenteras tolkningar 

av dess manifesta och vidare dess latenta visuella budskap. Slutligen ges en sammanfattning 

över de slutsatser som kan dras utifrån analysen.  

 

7.1.1. ”If only she’d given them a pepsi” 

Till grund för denna meme, skapad av ”darkwing duck fan”, ligger ett fotografi i färg. I 

fotografiets förgrund syns en ung, svart kvinna som står rakryggad på en asfalterad väg samt 

två icke-svarta män som kommer emot henne. Kvinnan är lätt klädd, endast iförd en tunn 

																																																								
71 Black Lives Matter <http://blacklivesmatter.com/about/>, hämtad 2017-04-07. 
72 Black Lives Matter <http://blacklivesmatter.com/about/>, hämtad 2017-04-07. 
73 Se bilaga 1. 
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sommarklänning och matchande ballerinaskor, med en klocka på ena armen och glasögon på 

näsan. Ena armen hålls nära kroppen, i höjd med magen, i handen har hon en mobiltelefon. 

Den andra armen är i samma höjd, men en bit bort från kroppen, i denna hand har hon en 

nyckelknippa. Männen, iförda mörk kravallutrustning med ansiktena halvt dolda under 

skyddshjälmar, befinner sig någon halvmeter-meter ifrån kvinnan. Männens kroppar är i 

sådana positioner att de verkar vara i rörelse; benen är böjda, kropparna lutade och armarna i 

olika höjd och positioner. Den ena mannen har sina handskprydda händer utsträckta mot 

kvinnan. Hans ena hand är bakom kvinnans, den andra snett ovanför, som om han är på väg 

att greppa hennes hand. I bakgrunden syns ytterligare män iförda samma mörka 

skyddsutrustning stå bredvid varandra på rad samt ett tiotal civilt klädda människor ytterligare 

en bit bort. De civilklädda har alla sina ansikten riktade mot kvinnan och männen, någon 

pekar, en annan filmar. Bildens tillhörande text lyder: ”if only she’d given them a pepsi”.  

 

 
 

Manifest visuellt budskap 

Nedan presenteras de manifesta visuella budskapen som utgör denna meme. Dessa 

kännetecknas av vad som är uppenbart för mottagaren samt vad som kan förstås utan vidare 

förkunskaper.   

 

Utan vetskap om fotografiets ursprung eller bakomliggande historia, kan bilden tänkas få 

mottagaren att uppfatta att männen är poliser och att kvinnan är på väg att gripas eller föras 

bort från platsen eller kanske både och. Fotografiet består av flera tydligt kontrasterande 

element, vilka fångar mottagarens uppmärksamhet och därmed presenterar en manifest 

dimension. Exempelvis står kvinnan stilla medan poliserna är i rörelse. De verkar vara på väg 

att ta tag i henne, hon verkar inte göra någon ansats till att reagera eller vika undan. Hon bär 
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en tunn sommarklänning medan poliserna är fullt munderade i mörk uniform, skyddshjälmar 

och ryggsäckar. Hon är kvinna, poliserna är män. Hon är svart, poliserna är det inte. Kvinnan 

är också ensam medan polismännen som kommer emot henne är två stycken, med ett flertal 

kollegor en bit bakom sig. Dessa kontrasterande inslag kan tänkas skapa en berättelse. Mral, 

Gelang och Bröms anger historieberättande och t.ex att någon framställs som skurk, offer 

eller hjälte, som ett manifest drag.74 Att bilder i hög grad är flertydiga och låter mottagaren 

vara medskapare i det visuella berättandet, påverkar givetvis hur dessa berättelser tar form. I 

detta fall, med poliser och civila, kan särskilt vem som utläses som skurk och vem som hjälte, 

skilja sig åt beroende på vem mottagaren är och dennes förförståelse. Det kan dock tänkas, av 

de betraktelser som följer nedan, att kvinnan i bilden framställs som hjälte och därför också 

uppfattas som sådan.  

 

Att fotografiet är i färg samt kvinnans moderna klädsel, kan stärka bildens förmåga att 

utrycka en närvaro. För de flesta människor är orättvisor, om vi upplever att de finns eller 

pågår i vår närhet, något som anses vara fel och något som kan få oss att känna medlidande. 

Enligt Lindqvist Grinde såg Aristoteles medlidande som en känsla hos oss människor vilken 

väcks när en person drabbas av något som den inte anses förtjäna. Medlidande kan skapas 

genom att framställa någon som särskilt oskyldig, lik oss, eller att visa på något som sker i vår 

närhet.75 Kvinnans tunna sommarklänning och nätta skor, en klädsel som kan ses på vilken 

tjej eller ung kvinna som helst en sommardag, ger henne inte enbart en ungdomlig och 

oskyldig framtoning, hon presenteras också som ”en av oss”. Hon skulle kunna vara vår 

granne, kollega eller vän. Hennes klädsel ger inte några tecken på vad hon arbetar med, vilka 

politiska åsikter hon har, eller något annat som kan hjälpa mottagaren att ”kategorisera” 

henne. Det som möjligtvis kan hjälpa mottagaren att skapa en uppfattning om kvinnan är just 

att hon är kvinna och att hon är svart. Utöver det skulle kvinnans klocka, glasögon, 

mobiltelefon och överlag välvårdade utseende kunna tyda på att hon tillhör en medelklass. 

Männen som kommer emot henne iklädda mörk uniform uppfattas genast som någon form av 

polismän, de representerar makt och har befogenhet att arrestera. Poliser kan, beroende på 

mottagarens uppfattning, ses som ett hot eller ett stöd. I den här bilden bidrar den enhetliga 

mörka klädseln, ansiktena som halvt döljs under skyddshjälmar och kropparna i avvikande 

positioner, till att polismännen kan upplevas som aningen anonyma och, till skillnad från 

kvinnans stillastående lugn, hotfulla eller skrämmande. Polisernas rörelser mot kvinnan och 

																																																								
74 Mral, Gelang, Bröms (2016), s. 104. 
75 Lindqvist Grinde (2008), s, 86. 
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det faktum att hon är ensam, medan polismännen är två stycken med flera kollegor bakom sig, 

kan ytterligare väcka sympatier för henne. Åtminstone kan frågan väckas om ”flera mot en” i 

detta fall är rättvist eller nödvändigt.  

 

Fotografiet, som kan ses presentera en indexikal realism, argumenterar för att händelsen på 

bilden faktiskt har skett. Utifrån Kjeldsens resonemang kan sådan dokumentation också 

användas som argument för att det är såhär verkligheten ser ut och att händelsen kan inträffa 

igen.76 Bilden avslöjar inte vilket land händelsen utspelar sig i eller vilket år detta sker. Att 

fotografiet är i färg samt kvinnans samtida klädsel bidrar dock till en känsla av att detta sker 

här och nu samt att detta här och nu kan vara var som helst och kanske överallt.  

 

De kontrasterande elementen, vilka förklaras appellera till publikens medlidande och 

sympatier med kvinnan, ses här som en identifikationsmarkör. Åsikten om att kvinnor 

generellt inte har samma fysiska förutsättningar som män och att de behöver (be)skyddas i 

större utsträckning än män, är kulturellt obunden och något som syns återkomma i olika 

diskurser, varför de flesta människor också bör kunna ansluta sig till denna ståndpunkt eller 

åtminstone vara bekant med den. Detsamma bör gälla för tanken om att ”flera mot en” inte är 

ett rättvist upplägg. Identifikation kan, som beskrivs i teoriavsnittet, ske genom såväl känslor 

som värderingar, men också genom att människor tror sig kunna identifiera sig med den 

värdering som presenteras. Liknande tankegång finns i teorin om the second persona, där 

mottagaren i mötet med en diskurs söker finna tecken på hur denne ska tycka och tänka och 

aktivt väljer att ansluta sig till detta. Således kan det tänkas att denna meme, genom val av 

bildmotiv, kan appellera till alla mottagare som ansluter sig till tanken om att orättvisor är fel, 

särskilt orättvisor mot kvinnor eller minoritetsgrupper i samhället. Då gäller att även om detta 

inte är budskapet som presenteras, kan konsubstantialitet skapas då mottagaren uppfattar 

detta vara budskapet som presenteras. Liksom att mottagaren kanske inte vanligtvis engagerar 

sig i frågor rörande de orättvisor som här porträtteras, men förstår genom denna meme att 

dessa orättvisor finns och är fel.  

 

Vad gäller tillhörande text ”if only she’d given them a pepsi”, så är det troligtvis inte själva 

texten som drar ögonen till sig utan den, vid en första anblick, oväntade kombinationen av 

textens budskap och bildens motiv. Knobel och Lankshear skriver att avvikande 

																																																								
76 Kjeldsen (2008), s. 305. 
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sammanställningar, främst av bilder men också av element, är karaktäristiskt för memes och 

bidrar till att väcka uppmärksamhet.77 Även kombinationen text och bild bidrar så till att 

skapa en kontrast i memen, vilken kan fungera humorskapande. Enligt oförenlighetsteorin kan 

humor skapas då saker som vanligtvis inte hör samman ges ett samband och mottagaren 

upptäcker och förstår oförenligheten.78 Även om mottagaren inte förstår textens humorpoäng 

kan den i förståelsen för mediet meme som starkt förknippat med skämtsamma inslag, ana att 

texten syftar till att underhålla. Mottagaren bör känna till Pepsi som läskedryck och kan 

därmed säkerligen identifiera sig med att i problem med rättvisa eller om någon håller på att 

gripas av polis, kan en, om än världskänd, läskedryck inte rädda dem ur knipan. När så texten 

föreslår detta, och dessutom på ett tydligt sätt inte hör ihop med bildens motiv, kan den 

situation som konstrueras skapa humor. Memens konstruktion är byggd på enthymemiska 

utelämnanden, där det är upp till mottagaren själv att fylla i de premisser som inte är uttalade 

och slutföra argumentet. Det kan då tänkas att mottagaren, som möts av och identifierar sig 

med denna memes bildmotiv, blir nyfiken på oförenligheten och vill förstå den och därmed 

också tror sig förstå humorpoängen. Oja menar att humor kan vara såväl argumenterande som 

åsiktspåverkande.79 Således kan här konsubstantialitet skapas då mottagaren, även om den 

inte förstår humorpoängen eller de idéer som ligger bakom den, har en önskan om att förstå 

och därmed låter sig övertygas om att den kan identifiera sig med memens budskap.  

 

Latenta visuella budskap 

I analysen av denna memes latenta visuella budskap har själva fotografiet en historia som är 

högst central. Bilden föreställer Iesha Evans, en kvinna som arresterades i samband med en 

demonstration i USA. Bilden har uppmärksammats i, framförallt amerikansk, media och 

Evans blivit något av en symbol för modern svart aktivism. För den som har sett bilden 

tidigare och känner till dess historia, kan alltså själva bildmotivet skapa särskilda 

associationer samt konnotera till särskilda idéer.  

 

Texten i kombination med bilden utgör också ett latent budskap i memen och innehåller 

allusioner. Det är främst två anspelningar som görs, vilka kräver en viss förförståelse från 

mottagarens sida för att de ska uppfattas och förstås. Det krävs att mottagaren känner till 

historien om fotografiet och Evans samt har sett Pepsis senaste reklamfilm. I slutscenen av 

																																																								
77 Knobel, Lankshear (2007), s. 209, 217 
78 Oja (2015), s. 121. 
79 (ibid.). 
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Pepsis reklamfilm går Jenner fram till två polismän, räcker en av dem en burk med Pepsi, 

polismannen ler och publiken jublar. Fotografiet av Evans i mötet med poliser liknar 

slutscenen i Pepsis reklamfilm, med skillnaden att Evans möte fick en annan utgång än det 

som porträtteras i reklamen. Till skillnad från polisens leende och publikens jubel som visas i 

filmen, arresterades Evans. Val av bild kan så ses alludera på reklamfilmens slutscen, medan 

texten kan ses alludera på historien om Evans. Texten ”if only she’d given them a pepsi”, kan 

tänkas mena att om Evans hade haft en burk med Pepsi att ge till poliserna vid detta möte, 

hade historien kunnat sluta annorlunda. Därtill kan texten tolkas som en ironi. Här menas 

troligtvis inte att en Pepsi är en form av lösning på situationen. Dessa allusioner som 

tillsammans skapar ironi, utgör också ett visuellt enthymemiskt utelämnande, där mottagaren 

själv förväntas dra slutsatsen att en Pepsi knappast spelar någon roll när en person är på väg 

att gripas av polis. Därtill fungerar användandet av de båda stilfigurerna också 

humorskapande. Vad gäller oförenlighetsteorin och att humor kan skapas då saker som 

vanligtvis inte hör samman ges ett samband, skriver Oja att retoriska stilfigurer kan utgöra 

dess oförenligheter.80 Humorpoängen ligger här i att mottagaren förstår och uppfattar såväl 

allusionerna som ironin och därefter själv slutför den visuella argumentationen att en Pepsi 

inte kan vara behjälplig i en sådan situation som memen presenterar.  

 

Att förstå humorpoängen och därmed uppfatta denna meme som underhållande kan också ses 

som en identifikationsmarkör och per automatik skapa konsubstantialitet, då mottagaren 

förstår idéerna bakom humorpoängen samt identifierar sig med dessa. Att mottagaren 

uppfattar och förstår memens ”punchline”, kan så fungera som en gemensam punkt där 

mottagaren och den visuella argumentationen möts, vilken också fungerar som en grund för 

att ytterligare skapa och befästa identifikationen. De humoristiska inslagen gör då mottagaren 

mer mottaglig för ytterligare sätt på vilka den kan identifiera sig med memen. För att åter 

knyta an till bildens indexikala realism, kan bilden därtill förklaras innehålla tropen pars pro 

toto. Om detta har skett, kan det också ske igen, det är såhär verkligheten ser ut. Således kan 

denna meme med detta bildmotiv bli delen som får beteckna helheten, vilket då innebär att 

identifikation sker genom värderingar om att i verkligheten blir oskyldiga människor i 

demonstrationssammanhang (an)gripna av poliser runtom i världen. Om mottagaren har 

befunnit sig i liknande situationer själv och dessutom är kvinna, svart eller kvinna och svart, 

																																																								
80 Oja (2015), s. 121. 



	 26	

kan denna åsikt befästas ytterligare och den identifikation som då skapas baseras på 

mottagarens egna erfarenheter.  

 

För mottagare som uppfattar de latenta visuella budskapen på ovan föreslaget sätt, gäller alltså 

att de orättvisor som memen presenterar inte enbart skapar medlidande och identifikation 

genom värderingen om att orättvisor är fel, utan att publiken här förstår de orättvisor som 

presenteras, för att de känner till dem, kampen mot dem och kanske till och med har upplevt 

dem själva. Här ses tillhörighet som en ytterligare identifikationsmarkör, att mottagaren kan 

identifiera sig med den verklighet som kommuniceras i memen och därtill vill identifiera sig 

med den grupp som delar samma verklighetsbild. Därvid kan denna memes humorinslag inte 

enbart förklaras med hjälp av oförenlighetsteorin, utan också med överlägsenhetsteorin, att 

göra sig lustig på någon annans bekostnad. Om memen kan skapa en tillhörighet till ett vi, bör 

det också finnas ett motstånd mot ett ”dem”. Allusionerna som innefattar anspelningar på 

historien om Evans och slutscenen i Pepsis reklamfilm, tillsammans med det ironiska 

förslaget om att Evans borde ha gett poliserna en Pepsi, visar tecken på satir. Enligt Knobel 

och Lankshear är sarkasm, ironi och satir ett vanligt och effektivt inslag i memes för att 

presentera samhällskritik, då lekfullhet blandas med seriositet.81 Det är inte kvinnan eller 

polismännen i bilden som är föremål för skämtet, det är Pepsi och företagets reklamfilm. 

Memens funktion kan således också vara att, med hjälp av humoristiska inslag, som kräver en 

viss förförståelse för att uppfattas, håna Pepsi för deras bild av demonstrationssammanhang 

samt den relation mellan demonstranter och polis som presenteras i företagets senaste 

reklamfilm.  

 

Sammanfattning 

För att söka svara på frågan hur memes skapas för att fungera som inlägg i pågående debatter, 

krävs att ta såväl de manifesta som de latenta visuella budskapen i beaktande. I 

konstruktionen av denna meme kan ses hur den manifesta retorik som förs ämnar appellera till 

alla mottagare som i någon form reagerar på orättvisor. Den fungerar också påvisande, de 

manifesta nivåerna ter sig vilja visa att orättvisor finns.  

 

Fotografiet kommunicerar samtid, realism och närvaro och har en inbyggd omedelbarhet, 

varför det i hög grad kan tilltala mottagaren emotionellt. Bildens kontrasterande element 

																																																								
81 Knobel, Lankshear (2007), s. 217. 
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fungerar likt salience, att dessa orättvisor görs framträdande och därmed fungerar 

känsloväckande. Genom den kontrast som syns i kombinationen bild och text och det 

enthymemiska utelämnande som finns däri, kan humor skapas – trots att humorpoängen inte 

fullt förstås. Med hjälp av både känslor och humor kan så memen skapa konsubstantialitet och 

därigenom fungera meningsskapande samt påverkande. Här krävs dock en vilja av mottagaren 

att identifiera sig med budskapet samt en tro om att den kan göra det. 

 

Det är dock i memens latenta visuella budskap som den visuella argumentativa styrkan ligger. 

Genom dolda stilfigurer, så som allusioner och ironi, samt humorpoänger som endast 

uppfattas av mottagare med särskild förförståelse, bör det inte vara helt otänkbart att memen 

skapats med en viss second persona i åtanke. Denna second persona bör då innefatta 

mottagare vilka känner till motivet samt de idéer och ideologier som motivet kommit att 

representera och därtill associerar sig med dessa idéer och ideologier. Hos dessa mottagare 

bör således den emotionella responsen bli än starkare och/eller framkallas på fler grunder, 

exempelvis genom att konsubstantialitet skapas mellan dem och memen genom fler 

identifikationsmarkörer än hos dem utan samma förförståelse. När flertalet tecken på 

konsubstantialitet står att finna för mottagaren, vilka kan spela på mottagares egna 

upplevelser och/eller viljan att identifiera sig med den tillhörighet som memen kan tänkas 

förespråka, bör memens övertygandeförmåga stärkas ytterligare. 

 

7.2. Meme baserad på ett historiskt bildmotiv 

Till grund för denna analys ligger en meme vars bildmotiv representerar en historisk händelse. 

Nedan följer en deskriptiv analys av artefakten följt av en bild av den i miniatyrformat. En 

version i fullstorlek återfinns som bilaga.82 Därefter presenteras tolkningar av dess manifesta 

och vidare dess latenta visuella budskap. Slutligen ges en sammanfattning över de slutsatser 

som kan dras utifrån analysen.  

 

7.2.1. ’Hold on hold on, she’s coming over with the Pepsi and you’ll see that this is just 

one big misunderstanding’ 

Denna meme av ”Agony Wofa” består av ett svartvitt fotografi av tre män. Alla tre befinner 

sig i förgrunden, men i bildens epicenter är en svart man klädd i kostym, hatt och slips. Direkt 

bakom honom syns två vita män, enhetligt klädda i svarta byxor, ljusare skjortor och hattar 

																																																								
82 Se bilaga 2. 
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med emblem. De tre männen befinner sig på en asfalterad väg med buskage och husväggar i 

bakgrunden. Av bakgrundens oskärpa och männens hållningar att döma verkar de vara i 

rörelse. En av de vita männen har det ena benet framför det andra och överkroppen lätt 

framåtlutad, han tittar rakt fram, förbi kameralinsen. Hans ena arm är krökt och handen är 

dold bakom den svarta mannen, vars axel är en aning nedsänkt och kavajen har åkt ned litet. 

Hans underarm är, precis som mannens hand, dold bakom ryggen. Detta ger sken av att den 

vita mannen håller den svarta mannens arm bakom hans rygg. Den andra vita mannen har en 

batong i sitt byxbälte samt ena armen utsträckt en bit framför kroppen, även den döljs bakom 

den svarta mannens rygg. Placeringen av mannens arm, kroppen som är aningen bakåtlutad 

samt det ena benet som är placerat litet framför det andra, får det att se ut som om han för den 

svarta mannen framåt. De enhetligt klädda männen är sammanbitna.  

 

Den svarta mannen, vars kropp är halvt vriden med ansiktet synligt i profil, har munnen halvt 

öppen och den fria armen höjd vid sin midja med handflatan utåt. Det ser ut som om han 

säger, eller är på väg att säga något, antingen till någon eller några utanför bild, eller till de 

båda männen bakom sig. Det ser också ut som om mannen är på väg att föras bort från den 

plats han just befunnit sig på. Ovanför bildmotivet står texten: ’Hold on hold on, she’s coming 

over with the Pepsi and you’ll see that this is just one big misunderstanding’. 

 

 
 

Manifest visuellt budskap 

Nedan presenteras de manifesta visuella budskapen som utgör denna meme. Dessa 

kännetecknas av vad som är uppenbart för mottagaren samt vad som kan förstås utan vidare 

förkunskaper.   
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Det som kanske först väcker uppmärksamhet i fotografiet är att det är i svartvitt. Därtill bör de 

vita männens enhetliga klädsel, deras hattar med emblem och den ena mannens batong, bidra 

till att de uppfattas vara poliser. Männens klädsel, särskilt polisernas hattar, är ålderdomlig. 

Detta för tankarna till dåtid och att bilden berättar något historiskt. Enligt Mral, Gelang och 

Bröms kan exempelvis namn eller ansikten framhävas för att väcka uppmärksamhet och 

därmed utgöra en manifest nivå.83 Det bör för de flesta uppfattas och fungera iögonfallande 

att den svarta mannen är Martin Luther King Jr, historisk och världskänd 

medborgarrättsledare i USA på 50- och 60-talet samt mottagare av Nobels fredspris för sin 

kamp för mänskliga rättigheter.84 Liksom i fotografiet av Evans är även här ett kontrasterande 

element att polismännen är vita medan King är svart, King är också ensam medan 

polismännen är två stycken. Medlidande och sympatier kan således också väckas för den 

välklädde King som möter polismännen i såväl numerärt som rättsligt underläge.  

 

För den som redan känner till en berättelse eller en historisk händelse kan en bild vara 

tillräcklig för att påminna om det som hänt och samtidigt stärka dessa berättelser.85 Att låta 

King agera frontfigur i denna meme kan så påverka mottagarens minne, där associationer görs 

till den kamp för förändring som afroamerikanska medborgare aktivt förde i mitten på 1900-

talet.86 Detta kan kopplas samman med bildens indexikala realism, vilken på ett trovärdigt sätt 

visar att detta har skett i det förflutna. Dessutom kan detta svartvita fotografi, förutom att 

betraktas som en dokumentation av verkligheten, anses förmedla en ikonisk realism och få 

mottagaren att respondera på sådant sätt som vore det visuella verkligt.  

 

Den omedelbarhet som bilder generellt tillhandahåller gäller även för detta bildmotiv. Då 

King är en symbol för människorättslig kamp bör associationer till honom och vad han 

åstadkommit uppstå direkt hos mottagaren. Därtill kan associationer göras till det dåtida 

samhället och dess lagstadgade idéer om diskriminering och segregering av svarta, något som 

idag bör anses såväl förlegat som absurt. Detta bildmotiv i en nutida kontext kan så förstärka 

bildens berättelse, där King tilldelas rollen som offer – eller hjälte, medan poliserna blir 

																																																								
83 Mral, Gelang, Bröms (2016), s. 104. 
84 Även om det samtida fotografiet på Evans har blivit väldigt uppmärksammat, kan det inte förutsättas att alla 
som ser det känner till händelsen bakom det. Kings historiska kamp mot förtryck och segregation bör däremot 
vara välkänd för de flesta, varför ett fotografi av King därmed ses som ett manifest visuellt budskap. 
85 Kjeldsen (2008), s. 291. 
86 Även om mottagaren inte var född vid den tiden som bilden togs eller om just detta fotografi skulle vara okänt 
för mottagaren, räcker kunskapen om King och hans historia för att minnet ska påverkas. 
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representanter för upprätthållande av dåtidens förtyck och därmed framställs som berättelsens 

”skurkar”.   

 

Det kan tänkas att den närvaro som blir påtaglig i färgfotografiet av Evans, uteblir i detta 

historiska svartvita foto. Visuella artefakter förmedlar förvisso en starkare närhet än texter 

och tal, men här bör även tidsenlighet och på vilka sätt det visuella kan upplevas nära tas i 

beaktande. Kjeldsen skriver att ”(j)u närmare något känns, desto starkare kommer det att 

upplevas”87. En händelse som skedde för mer än femtio år sedan, presenterad i ett svartvitt 

fotografi, kan istället upplevas avlägsen och kanske även överspelad. Mral och Olinder 

skriver att ikoniska bilder är sådana som överlever sin egen tid, som appellerar till en 

gemensam känsla och som kan representera en kollektiv identitet.88 Trots att bilden kan 

uppfattas vara från ”en annan tid”, kan det ikoniska fotografiet fortfarande skapa 

konsubstantialitet, då den appellerar till en gemensam89 uppfattning om att de samhälleliga 

idéer och lagar som fanns då var fel. Igenkänningen av King och hans kamp för mänskliga 

rättigheter kan ses som en identifikationsmarkör, så länge mottagaren upplever att den kan 

identifiera sig med åsikten om att alla människor är lika värda samt att den åsikten är värd att 

kämpa för. Således föreslås även i denna meme att identifikation skapas genom att mottagaren 

tror sig kunna identifiera sig med den värdering som presenteras. Även om mottagaren inte 

aktivt engagerar sig i organisationer eller frågor som rör mänskliga rättigheter, kan den 

troligtvis identifiera sig med att de värderingar som uppfattas ligga bakom memen är 

värderingar som är riktiga och/eller värderingar de själva vill anse sig ha. Också detta 

resonemang går i linje med teorin om the second persona, där mottagaren själv är delaktig i 

att ansluta sig till de värderingar som diskursen verkar föreslå. 

 

Vad gäller texten: ’Hold on hold on, she’s coming over with the Pepsi and you’ll see that this 

is just one big misunderstanding’, är den till synes kontrasterande emot och avvikande från 

tillhörande bildmotiv. Detta svartvita fotografi visar en historisk händelse, medan 

hänvisningen till ”Pepsi” snarare för tankarna till en modern läskedryck som i hög grad 

marknadsförs och konsumeras idag. Textens citationstecken föreslår att dessa ord är vad King 

säger till polismännen. Här kan resoneras kring tanken om att skämt kan utgöras av att flytta 

																																																								
87 Kjeldsen (2008), s. 303. 
88 Mral, Olinder (2011), s. 77. 
89 Här menas inte att varenda människa kan enas i denna uppfattning, däremot kan nog de flesta enas i att den 
allmänna åsikten gör gällande att idéer om segregering utifrån hudfärg är fel. Något som också lagar och regler 
står bakom. 
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något som är vanligt i ett sammanhang till ett helt annat, samt tanken om att mottagaren kan 

tilltalas av överraskningar som avviker från hur denne föreställer sig saker och ting. Att ett 

modernt varumärke förflyttas till och förknippas med en historisk händelse kan således 

fungera som ett överraskande moment vilket skapar humor.  

 

Det kan tänkas att frågor väcks kring vem denna hon är, som åsyftas i ”she’s coming over 

with the Pepsi”. Den nyfikenhet som då väcks hos mottagaren och önskan om att förstå, kan 

kopplas samman med resonemanget om att skratt kan väckas genom att skapa förväntningar. 

Även om förväntningarna inte når en kulmen, då det inte avslöjas vem som åsyftas, kan 

förståelsen för memes som (underhållande) medium i kombination med förståelsen för att en 

Pepsi inte är King till hjälp, bidra till att mottagaren uppfattar denna meme som skämtsam. 

Således kan detta resonemang ses utifrån oförenlighetsteorin, där oförenligheten inte utgör 

den manifesta nivån, men den avvikande sammanställningen i bildens förmedlande av dåtid 

samt textens anspelningar på nutid, kan få mottagaren att uppfatta att häri finns en 

humorpoäng. Utifrån detta resonemang kan konsubstantialitet skapas, då mottagaren som 

redan identifierat sig med de värderingar som bilden av King förmedlar och påminner om, 

förstår att dess tillhörande text är avvikande och därmed också tror sig förstå humorpoängen.  

 

Latenta visuella budskap 

Nedan presenteras de latenta visuella budskap som utgör denna meme. Dessa innefattar vilka 

tolkningar memen föreslår, vilka argument som förs fram och vilka associationer den ämnar 

väcka. Därtill vilken förförståelse som förutsätts hos mottagaren.  

 

Att bildmotivet är historiskt kan, som resoneras kring ovan, göra att dess händelse känns 

avlägsen. För alla mottagare som är av åsikten att människors hudfärg fortfarande är orsak till 

en olikbehandling i samhället samt att svarta människor i högre grad än vita utsätts för 

diskriminering och polisens (över)våld, kan dock detta historiska fotografi av King, som förs 

bort av vita polismän, i hög grad skapa närvaro. Särskilt om nämnda mottagare dessutom 

aktivt engagerar sig i samtida rörelser för svarta människors rättigheter. Bildmotivets realism 

i kombination med den typ av påverkan som bildmotivet här kan tänkas ha på mottagarens 

minne, där mottagaren påminns om att det som skedde då på liknande sätt även sker idag, kan 

så bidra till att skapa en emotionell förtätning.  
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Också i denna meme utgör kombination text och bild ett latent budskap och kan förklaras 

innehålla allusioner. Texten: ’Hold on hold on, she’s coming over with the Pepsi and you’ll 

see that this is just one big misunderstanding’, föreslås vara Kings ord till de båda 

polismännen och kräver en viss förförståelse från mottagarens sida, då den alluderar på 

slutscenen i Pepsis reklamfilm. I denna blir polismannen glad och en festlig stämning uppstår 

när han får en Pepsi av huvudpersonen Kendall Jenner. ”She’s” refererar så till Jenner, som 

föreslås dyka upp med en Pepsi och därmed reda ut rådande missförstånd mellan King och 

polismännen. Således kan texten tolkas som en ironi. Precis som allusionerna och ironin i 

föregående meme erbjuder ett visuellt enthymemiskt utelämnande, gäller samma sak här. För 

den som är någorlunda insatt i den medborgarrättsrörliga kamp som King bedrev och den 

lagstadgade segregation som präglade samhället vid denna tidpunkt, bör det stå klart att 

polismännen inte skulle förstå den händelse som föranleder fotografiet som ”one big 

misunderstanding” – ens om de erbjöds en Pepsi. Dessutom är det givetvis omöjligt för Jenner 

att färdas bakåt i tiden och komma med en Pepsi till Kings undsättning. Mottagaren förväntas, 

genom att förstå allusionen och uppfatta ironin, själv dra slutsatsen att detta påstående är 

skrattretande. De båda stilfigurerna bidrar så till en oförenlighet vilken, när den förstås av 

mottagaren, fungerar humorskapande. Att uppfatta denna meme som underhållande kan också 

ses som en identifikationsmarkör då den bygger på idéer vilka mottagaren kan identifiera sig 

med och därmed skapar konsubstantialitet. 

 

Också här kan memens humorinslag förklaras med hjälp av överlägsenhetsteorin. Om 

bildmotivet framställer King som offer eller hjälte och polismännen som ”skurkar”, så syftar 

berättelsen till att göra sig lustig över Pepsis reklamfilm. För att knyta an till bildmotivets 

polysemi och visuellt enthymemiskt utelämnande, kan de sätt på vilka memen gör sig lustig 

över Pepsis reklamfilm föreslås vara olika och/eller flera. Sedan föregående analys föreslås 

reklamfilmens budskap om att en Pepsi är lösningen på konflikter mellan demonstranter och 

polis, vara ett sätt att förstå lustigheterna på. Ett annat är referensen till filmens 

huvudrollsinnehavare, Kendall Jenner, som med hjälp av en Pepsi föreslås kunna få polisen 

att mjukna. Eftersom allusionen i detta fall specifikt syftar på Jenners medverkan i Pepsis 

reklamfilm, bör också de associationer som kan göras till henne som person resoneras kring. 

Exempelvis kan Jenner förknippas med kändisskap och pengar, dessutom är hon vit. Det kan 

så tänkas att memen signalerar att kanske en vit, (framgångs)rik person kan komma undan 

motstånd från polisen om hen räcker över en Pepsi, men att detsamma inte gäller för en svart 

person och att det säkerligen inte hade hjälpt King då det begav sig. Vilket i sådana fall 
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stärker åsikten om att den kamp King förde inte är över och att det än idag, beroende på klass 

och hudfärg, sker en olikbehandling i samhället.  

 

Sammanfattning 

I konstruktionen av denna meme kan ses hur den manifesta retorik som förs ämnar appellera 

till alla mottagare som känner till King, hans kamp för människors lika rättigheter samt kan 

identifiera sig med åsikten om att alla människor är lika värda. Med hjälp av såväl ikonisk 

som indexikal realism ter sig memen också fungera påminnande om King och vad han 

åstadkommit. Således kan denna meme skapa konsubstantialitet med mottagaren, där 

kunskapen om King och hans kamp för människors lika rättigheter ses som en 

identifikationsmarkör – så länge mottagaren upplever att den kan identifiera sig med åsikten 

om att alla människor är lika värda. Här handlar det främst om att mottagaren övertygas att tro 

att dennes åsikter i grunden är desamma som de King stod för, då dessa kan anses vara 

kollektivt riktiga och eftersträvansvärda. Detta resonemang går i linje med teorin om the 

second persona, där mottagaren själv är delaktig i att ansluta sig till de värderingar som 

diskursen verkar föreslå.  

 

Själva bildmotivet och vad det berättar kan förklaras vara det som görs salient i denna meme, 

där en historisk person och kamp framhävs för att fungera meningsskapande. Trots att 

humorpoängen inte förstås, kan humor skapas genom den oförenlighet som uppstår i 

kontrasten mellan bild och text, i kombination med nyfikenheten kring den kvinnliga person 

som refereras till samt förståelsen för memes som (underhållande) medium. Med hjälp av den 

ikoniska bilden av King och den kollektiva värdering den innefattar, i kombination med 

humor, kan så memen skapa konsubstantialitet och därigenom fungera övertygande.  

 

Det manifesta budskapet kan anses utgöra en viktig del av förståelsen för denna memes 

visuella argumentation och övertygandeförmåga, särskilt då den kan antas tilltala en stor del 

av dess mottagare. Det är dock dess latenta visuella budskap som kan förklaras ge memen 

dess argumentativa tyngd. I en latent dimension skapar det svartvita fotografiet ytterligare 

associationer än till dåtida händelser som kan anses vara överspelade. Exempelvis kan bilden 

associera till att en olikbehandling utifrån hudfärg och en diskriminering av svarta är precis 

lika förekommande idag som den var under Kings tid. Således kan bildmotivets realism, 

närvaro och omedelbarhet, där en tidigare kamp görs framträdande för att påminna om den 

nutida, bidra till att skapa en emotionell förtätning. 
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För att förstå den dolda allusionen och ironin, krävs en särskild förförståelse som innefattar 

kunskap om Pepsis reklamfilm och åsikter om att/varför den är missvisande. Det är så inte 

helt otänkbart att denna meme skapats med en viss second persona i åtanke. Hos denna del av 

publiken skapas inte konsubstantialitet genom att de önskar ha samma åsikter som King, utan 

snarare genom att de genuint delar hans ideologi samt är av åsikten att en liknande kamp drivs 

idag. Genom att låta stilfigurer utgöra en oförenlighet skapas humor. Här kan även humor 

förstås utifrån överlägsenhetsteorin, där en humorpoäng består i att göra sig lustig över Pepsis 

reklamfilm. Viljan att identifiera sig med den tillhörighet som memen kan tänkas förespråka 

samt den gemensamma åsikten att kampen för (svarta) människors lika rättigheter är aktuell 

även idag, ses vara en bärande identitetsmarkör vilken skapar konsubstantialitet. 

 

7.3. Meme baserad på ett populärkulturellt bildmotiv  

Till grund för denna analys ligger en meme vars bildmotiv hämtats från populärkulturen. 

Nedan följer en deskriptiv analys av artefakten följt av en bild av den i miniatyrformat. En 

version i fullstorlek återfinns som bilaga.90 Därefter presenteras tolkningar av dess manifesta 

och vidare dess latenta visuella budskap. Slutligen ges en sammanfattning över de slutsatser 

som kan dras utifrån analysen.  

 

7.3.1. ’license and registration and step outta car. Are carrying a Pepsi? I know alotta 

you are’ 

Till grund för denna meme, skapad av ”Intellectual Killah”, ligger ett svartvitt fotografi. 

Fotografiet är aningen oskarpt och ser ut att vara taget med en dålig eller gammal kamera, 

eller möjligtvis fotograferat från en teve- eller datorskärm. I bildens förgrund syns en ung 

svart man sittandes i förarsätet på en bil av äldre modell, bilen verkar vara stillastående. 

Mannen är iklädd mörk keps som sitter litet på sned och en jacka av det tjockare slaget som är 

stängd en bit upp till halsen, under den syns ringningen av ett vitt klädesplagg. Ansiktet ses 

snett framifrån, mannen ser bister ut. Fönsterrutan är halvt nedvevad och han tittar snett upp 

mot en mörkklädd gestalt utanför vars ansikte inte visas. I bakgrunden syns en bil som har 

flera lampor på taket, också den står stilla. Lamporna på taket verkar lysa men bilens framljus 

är släckta. Av omgivningen att döma är bilden tagen i en stadsmiljö, där den asfalterade 

marken är aningen ojämn, de mörka byggnaderna i bakgrunden aningen slitna och från ett hus 

																																																								
90 Se bilaga 3. 
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syns järnbalkar sticka ut. Bildmotivets tillhörande text lyder: ’license and registration and step 

outta car. Are carrying a Pepsi? I know alotta you are’. 

 

 
 

Manifest visuellt budskap 

Nedan presenteras de manifesta visuella budskapen som utgör denna meme. Dessa 

kännetecknas av vad som är uppenbart för mottagaren samt vad som kan förstås utan vidare 

förkunskaper.   

 

Utan vetskap om varifrån fotografiet är hämtat eller vem mannen i förgrunden är, kan bilen 

som syns i bakgrunden uppfattas som en polisbil, varpå den svartklädda figuren bör uppfattas 

vara en polis. Då lamporna på polisbilens tak lyser, kan det tänkas att nämnda polis har kört 

efter mannen i bilen och signalerat åt honom att stanna. I fotografiet finns till synes två 

kontrasterande element: det ena är att den svarta mannens klädsel samt de båda bilarnas 

modeller inte är enhetliga med den tidsepok som vanligtvis förknippas med svartvita 

fotografier. Detta tyder på att fotografiet valts att vara i svartvitt, men att bilden berättar något 

samtida. Det andra är att mannen i bilen sitter ned, medan polisen utanför står upp. Det 

sistnämnda bidrar till en annan, ytterligare, form av kontrasterande inslag, nämligen det 

ojämna maktförhållande som råder mellan dem båda. Polisen har befogenhet att bötfälla och 

arrestera, varför denne bör anses ha övertaget i situationen. När polisen står upp och mannen 

sitter ned, illustreras detta övertag ytterligare.  

 

Då polisen endast syns som en svartklädd gestalt, blir hen något av en identitetslös 

representant för samhällets lagar och regler. Istället framhävs mannen i bilen, vilket medför 

att han hamnar i berättelsens fokus och därmed blir föremål för en närmare granskning. 
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Bildens polysemi och visuella enthymemiska utelämnande låter mottagaren vara medskapare i 

det visuella berättandet, vilket givetvis påverkar hur berättelsen i detta bildmotiv tar form och 

hur mannen kan komma att uppfattas.91 Av de betraktelser som hittills gjorts och de som 

följer nedan, kan dock tänkas att den granskning av mannen som bildens konstruktion bjuder 

in till, gör att han förväntas uppfattas på ett negativt sätt.  

 

Vad gäller bildmotivets tillhörande text: ’license and registration and step outta car. Are 

carrying a Pepsi? I know alotta you are’, innehåller den grammatiska fel. Då texten befinner 

sig inom citationstecken kan förstås att någon säger detta till en annan, varför dessa 

felskrivningar kan tänkas förmedla ett talspråk. Med tanke på textens innebörd är det 

förslagsvis polisen som säger detta till mannen i bilen. Upprepningen av liknande ljud i orden 

”car” och ”are” bör också av mottagaren uppfattas som rim. Rim kan förknippas med 

julklappsgissningar, barnramsor och reklamslogans, men också med musikaliska texter och 

framförallt med rapmusik. Kombinationen av bildens motiv och en text på rim, kan knyta an 

till Mral och Olinders resonemang om att mottagaren kan tilltalas av en bild då den stämmer 

överens med dennes förutfattade meningar, exempelvis vad gäller olika roller i samhället. Att 

fotografiet visar en ung svart man i en bil i ett ruffigt område som blivit stannad av polisen, 

åtföljt av en grammatiskt felaktig text som rimmar, kan tilltala mottagaren då denne får en 

förväntad, om än stereotyp, berättelse presenterad för sig. Idéerna bakom hur den unga svarta 

mannen karaktäriseras, kan ses som en identifikationsmarkör vilken bidrar till att skapa 

konsubstantialitet, då mottagaren får en bild presenterad för sig som möter dennes 

uppfattningar om verkligheten. 

 

Om memen appellerar till mottagarens verklighetsbild bör den inneha en form av realism. 

Bildens indexikala realism kan i denna meme skapas genom att bildmotivet låter påvisa att 

någon har ett bestämt utseende. Fotografiets dokumenterande funktion indikerar att de som 

(bör) stoppas av polisen är svarta unga män. Liksom i övriga analysexempel finns även i 

denna meme en inbyggd omedelbarhet, med vilken den uppfattas. Likaså presenteras också en 

närvaro. Det är dock inte givet att han, den svarta mannen i det slitna området, uppfattas som 

mottagarens granne, vän, kollega, eller på annat vis får mottagaren att känna en närhet till 
																																																								
91 Å ena sidan kan det tänkas att det finns en anledning till att han stoppats av polisen. Kanske har han kört för 
fort, kanske har han begått ett än grövre brott? Mottagare kan troligtvis identifiera sig med tanken att om någon 
blir stoppad av polisen, så blir han det nog av en god anledning. Mannen kan alltså uppfattas som skyldig i 
någon bemärkelse eller som berättelsens ”skurk”. Å andra sidan kan troligtvis de människor som själva blivit 
stoppade av polisen under en bilfärd identifiera sig med att de blivit det på vaga, felaktiga eller smärre betydande 
grunder. Således kan mannen likväl uppfattas som oskyldig och berättelsens ”offer”. 
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honom eller bildens berättelse. När fotografiet dessutom är i svartvitt medan dess detaljer 

signalerar att det är taget i nutid, kan det hända att en förvirring skapas kring vilken tidsepok 

bilden vill förmedla, varför dess förmåga att framkalla en känsla av att detta händer här och 

nu påverkas eller uteblir. Om känslan av närvaro uteblir kan det också tänkas att memen inte 

lyckas skapa en emotionell förtätning.  

 

Att mannen i bilen skulle ha en Pepsi med sig är kanske inte så konstigt, men varför polisen 

frågar honom det och vad det skulle spela för roll i sammanhanget, kan däremot väcka frågor 

hos mottagaren. När frågan dessutom ställs på rim, kan det utifrån oförenlighetsteorin ses som 

avvikande från hur poliser vanligtvis talar vid konfrontation med en civil person. Kanske 

skulle detta sätt att tala på snarare kopplas samman med den unga mannen. Detta 

överraskande moment avviker från hur vi vanligtvis tänker oss att poliser talar och kan därför 

fungera humorskapande. Även här gäller resonemanget att mottagaren kanske inte förstår den 

faktiska humorpoängen, men trots det uppfattar humoristiska inslag.  

 

Latent visuellt budskap 

I analysen nedan presenteras de latenta visuella budskap som utgör denna meme. Dessa 

innefattar vilka tolkningar memen föreslår, vilka argument som förs fram och vilka 

associationer den ämnar väcka. Därtill vilken förförståelse som förutsätts hos mottagaren.  

 

En central del av denna memes latenta visuella budskap är förståelsen för fotografiets 

ursprung, vem mannen i bilen är samt vilka anspelningar som görs häri. Fotografiet är en 

stillbild från musikvideon till den välkända låten ”99 problems”92, mannen i bilen är den 

framgångsrike rapparen Jay-Z, upphovsman till låten.93 För den som uppfattar detta blir själva 

bildmotivet en direkt påminnelse om såväl musikvideon som låtens text och dess innebörd. 

Medan bildmotivet är direkt hämtat från nämnda musikvideo kan dess tillhörande text 

förklaras innehålla allusioner. Det är främst två anspelningar som görs, vilka kräver att 

mottagaren har hört låten ”99 Problems” samt sett dess musikvideo. Dessutom krävs att 

mottagaren har kännedom om Pepsis reklamfilm.  

																																																								
92 ”Jay-Z – 99 Problems” (2011), YouTube-video, 4:17, upplagd av JayZVEVO 2011-06-30, 
<https://www.youtube.com/watch?v=6uikJTnmtgw>, hämtad 2017-05-03. 
93 Det kan tänkas att en stor del av de som möter denna meme uppfattar mannen i bilen som den erkände 
musikern och producenten Jay-Z, varför hans roll i bildmotivet skulle kunna ses som manifest retorik. Det kan 
dock inte förutsättas att detta är uppenbart för de flesta, framförallt är det inte givet att mottagaren förstår 
varifrån bilden är hämtad. Då dessa anspelningar kräver en viss förförståelse ses de här som latenta visuella 
budskap. 
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Tillhörande text: ’license and registration and step outta car. Are carrying a Pepsi? I know 

alotta you are’, är en allusion på nämnda låts originaltext: ’License and registration and step 

out of the car’ ’Are you carrying a weapon on you I know a lot of you are’94. I låten förställer 

Jay-Z rösten som för att visa att det är någon annan som uttalar dessa ord. Med den scen som 

utspelar sig i tillhörande musikvideo, förstås att dessa ord kommer från en vit polisman som 

omber honom att stanna sin bil. Memens text kan tänkas vara medvetet felskriven för att än 

mer påminna om låten den alluderar på. Bildens inbyggda omedelbarhet i kombination med 

den felskrivna texten och dess allusion, bör för mottagare som uppfattar och förstår 

allusionen, skapa en starkare påminnelse om samt associationer till nämnda musikvideo och 

dess budskap. Låtens berättelser om hur livet kan se ut för en ung svart man framförs i jag-

form och kan därmed få dem att framstå som självupplevda. Bildmotivet skapar så en levande 

framställning av dessa berättelser, vilket bidrar till att uttrycka en närvaro. Dessutom kan 

bildmotivet tillsammans med associationer till denna, inom dess genre, välkända och moderna 

klassiker till låt, också förklaras skapa en ikonisk realism, vilken kan få mottagaren att 

respondera på denna meme som om den beskrev verkligheten. Vilket i sin tur bidrar till att 

skapa en emotionell förtätning. 

 

Texten skiljer sig inte enbart grammatiskt från originalet, utan har också låtit ett ord ersättas 

av ett annat. I originalet hörs ”Are you carrying a weapon on you I know a lot of you are”, 

medan det i memens text står ”Are carrying a Pepsi? I know alotta you are”. Således alluderar 

texten även på Pepsis reklamfilm, då det föreslås att en Pepsi är det nya ”vapnet” som kan 

användas mot poliser. Detta är givetvis en anspelning på vad reklamfilmen verkar föreslå, att 

om du befinner dig i ett demonstrationssammanhang och vill få polisen på din sida, så är en 

Pepsi lösningen på problemet. Bilden föreställer dock inte ett demonstrationssammanhang, 

vilket innebär att allusionen tas ett steg längre. Här föreslås Pepsi inte enbart vara till hjälp för 

demonstranter i konfrontation med polis, utan för alla människor som i olika situationer kan 

tänkas hamna i problem med polisen. Eller, kanske inte alla människor. När polisen säger ”I 

know alotta you are”, innefattar ”you” troligtvis en specifik grupp människor i samhället. 

Med tanke på att personen som tilltalas är en ung svart man, menas troligtvis att den grupp i 

samhället som åsyftas är unga svarta män. Uttalandet kan tänkas beskriva åsikten hos den 

																																																								
94 Azlyrics, ”Jay-Z lyrics”, <http://www.azlyrics.com/lyrics/jayz/99problems.html>, hämtad 2017-04-19. 
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enskilda polisen. Med associationer till originaltexten bör det också förstås som ett påstående 

om att denna inställning delas inom hans yrkeskår.  

 

När nu ordet ”weapon” bytts ut mot ”Pepsi” kan även denna text ses innehålla ironi. Ovan 

beskrivna allusioner som tillsammans skapar ironi utgör ett visuellt enthymemiskt 

utelämnande, där mottagaren själv förväntas dra slutsatsen att påståendet om att en Pepsi 

skulle ses som det nya ”vapnet” unga svarta män bär med sig – eller frågas efter av polis, är 

lustigt. Således kan användandet av de båda stilfigurerna ses utgöra en oförenlighet vilken, 

när den uppfattas och förstås av mottagaren, fungerar humorskapande. Den uppfattade 

humorpoängen ses då som en identifikationsmarkör vilken bidrar till att skapa 

konsubstantialitet. 

 

De idéer som ligger till grund för såväl humorpoäng som memens budskap i sin helhet, 

föreslås vara att unga svarta män diskrimineras och tillskrivs särskilda negativa egenskaper. 

Som beskrivs i tolkningar av denna memes manifesta visuella budskap, förväntas den svarta 

frontfiguren uppfattas på ett visst, stereotypt sätt. Då det kan uppfattas som att det är Jay-Zs 

egen berättelse som förmedlas, kan den stereotypa framställningen av honom tolkas som ett 

medvetet drag. Det är troligtvis inte Jay-Zs egen syn på sig själv som här beskrivs, utan 

snarare de åsikter han anser sig möta, av bland andra poliser. Såväl Shifman som Dickerson 

förklarar att memes kan användas för att producera och reproducera stereotyper. Shifman 

lyfter att detta ofta kan ursäktas då memes inte behöver ”tas på allvar”.95 Medan Dickerson 

skriver om stereotypa framställningar vilka inrymmer rasistiska åsikter, förklaras den 

stereotypa framställningen i detta fall istället vara ett medvetet drag för att skapa igenkänning. 

Igenkänningen ses här som en identifikationsmarkör vilken bidrar till att skapa 

konsubstantialitet med alla de mottagare som upplever sig bli stereotypiserade och på grund 

av detta diskriminerade av exempelvis poliser.  

 

Sammanfattning 

För att söka svara på frågan hur memes skapas för att fungera som inlägg i pågående debatter, 

krävs att ta såväl de manifesta som de latenta visuella budskapen i beaktande. I 

konstruktionen av denna meme framhävs den svarta mannen, varför mottagaren manas till en 

närmare granskning av honom där han kan uppfattas på ett negativt sätt. Detta bildmotiv är så 

																																																								
95 Se avsnitt om tidigare forskning s. 3. 
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det enda av de tre som ligger till grund för uppsatsen analys, där den manifesta nivån inte 

presenterar berättelsens huvudkaraktär som utsatt för en uppenbar orättvisa. Inte heller på 

annat sätt förstås memen i en manifest dimension appellera till mottagarens känslor, bortsett 

från dess förmåga att skapa humor.  

 

Karaktäriseringen av mannen kan stämma överens med mottagarens förutfattade meningar om 

just unga svarta män. Mottagarens verklighetsbild stämmer då överens med bildmotivets 

indexikala realism, vilken fungerar påvisande om att de som (bör) stoppas av polisen liknar 

mannen i bilen. Bildens bekräftande av mottagarens idéer ses här som en 

identifikationsmarkör vilken bidrar till att skapa konsubstantialitet. Bildmotivets tillhörande 

text på rim, inom citationstecken, föreslår att det är ord uttalade av en polis. I linje med 

oförenlighetsteorin kan detta ses som avvikande och överraskande, varför det också kan 

fungera humorskapande. Även här gäller resonemanget om att mottagaren kanske inte förstår 

den faktiska humorpoängen, men trots det uppfattar denna meme som humoristisk.  

 

Liksom i bildmotivet med Evans som huvudkaraktär, är det även i denna memes latenta 

visuella budskap som den visuella argumentativa styrkan ligger. Genom allusioner och ironi, 

vilka skapar humorpoänger som endast uppfattas av mottagare med särskild förförståelse, bör 

det stå klart att memen skapats med en viss second persona i åtanke. Denna second persona 

innefattar troligtvis mottagare som inte enbart känner till låten ”99 Problems” och dess 

musikvideo, utan också kan relatera till de berättelser som presenteras däri. Bildmotivets 

omedelbarhet och indexikala realism, i kombination med konstruktionen av tillhörande text 

blir då en direkt påminnelse om låt, video samt dess budskap, vilket såväl kan skapa närvaro 

som en stark emotionell förtätning. Nämnda allusioner fungerar likt salience, att idéer om en 

olikbehandling och diskriminering av människor i samhället baserad på deras hudfärg görs 

framträdande. Detta bidrar till resonemangen om att den stereotypa framställning som görs är 

medveten och inte ämnar fungera för att sprida rasistiska åsikter, utan för att skapa 

igenkänning och därmed också mening. För mottagare som känner igen sig i stereotypa 

framställningar av dem själva, på grund av deras hudfärg, bör den emotionella responsen bli 

än starkare och/eller framkallas på fler grunder. Exempelvis genom att konsubstantialitet kan 

skapas mellan dem och memen med hjälp av flera olika identifikationsmarkörer. När flertalet 

tecken på konsubstantialitet står att finna för mottagaren, bör memens övertygandeförmåga 

stärkas ytterligare. 
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8. Diskussion 
Utifrån de analysresultat som presenteras ovan blir det tydligt att de manifesta visuella 

budskapen och de latenta visuella budskapen i respektive meme fyller olika funktioner, varför 

de också kan värderas på olika sätt. Genomgående kan de manifesta budskapen tänkas 

appellera till de flesta av mottagare, då de har en förmåga att fungera humorskapande – även 

om de faktiska humorpoängerna inte uppfattas. De memes vars bildmotiv hämtats från 

samtiden och från en historisk händelse ses också appellera till mottagares känslor och 

framförallt den kollektiva uppfattningen om vad som är rätt och riktigt. I den meme med 

bildmotiv från populärkulturen handlar det snarare om att möta förutfattade meningar. 

Konsubstantialitet skapas således genom identifikationsmarkörer så som humor, ett kollektivt 

tankesätt om orättvisor och alla människors lika värde, men också genom förutfattade 

meningar om andra människor och en bekräftelse av dessa. De latenta budskapen uppfattas 

däremot endast av somliga. För dessa mottagare ses dock emotionella responser bli än 

starkare, humorpoänger mer träffande och konsubstantialitet skapas med hjälp av fler 

identifikationsmarkörer, exempelvis genom igenkänning, egna erfarenheter och tillhörighet. 

De memes som ligger till grund för analysen kan så beskrivas möta olika publiker vilka, 

beroende på deras förförståelse och bild av verkligheten, kommer att tilltalas och påverkas av 

dem på olika sätt.  

 

Hur memes fungerar som inlägg i pågående debatter fungerar således likt annan 

argumentsföring; att mottagaren i någon form måste identifiera sig med budskapet. Med den 

hastighet och skala memes når ut i, möter de en enorm publik. Med mottagarens förståelse för 

mediet som underhållande, i kombination med dess visuella inslag och kvaliteter, tas dess 

budskap emot på ett omedelbart och förmodat lätt sätt. Jämfört med publikantal, 

spridningsmöjligheter och förhållningsregler för exempelvis debattsidor i dagstidningar eller 

åsiktspaneler i nyhetsprogram, där visuell argumentation dessutom till stor del saknas, borde 

memes ses som effektiva inlägg i debatter. Det blir dock tydligt att den argumentativa styrkan 

i memes, åtminstone i denna analys, står att finna i de latenta budskapen.  

 

Genom dolda budskap, som kräver en viss förförståelse för att uppfattas, skapas associationer 

till olika värderingar vilka alla tyder på att Pepsis reklamfilm är problematisk. Filmen ses som 

problematisk då den presenterar en bild av verkligheten som en stor del av jordens befolkning 

inte kan känna igen sig i. För en svart person, särskilt i USA där ett otal svarta ungdomar och 

vuxna fallit offer för diskriminering och polisers övervåld, är det förståeligt om/att scenen där 
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den vita Jenner räcker polismannen en Pepsi och alla jublar, framstår som skev. Särskilt 

intressant är memen vars bildmotiv lånats från populärkulturen för att presentera en stereotyp 

bild, där funktionen inte är att uppmana till rasistiska åsikter, utan att, med humor som 

retoriskt hjälpmedel, påvisa att sådana finns. Däremot kan diskuteras hur detta upplevs av 

mottagaren. Om mottagaren inte förstår de latenta budskapen, fyller då memen ens en 

funktion? Kan den kanske då även fungera reproducerande av denna stereotypa bild, istället 

för att vara ett argument emot den? Det är fullt möjligt att memes egentliga budskap inte 

uppfattas eller missförstås. Trots att memes har en enorm räckvidd, kan nå ut till en stor 

publik och ofta innefattar visuella inslag, kan det därför tänkas att de inte fyller någon 

(effektiv) funktion som inlägg i en debatt om de inte möter den del av publiken de skapats för.  

 

Memes har förklarats som ett medel för aktivism på gräsrotsnivå och som ett sätt att lyfta 

saker till en offentlig diskussion. En förklaring som fungerar väl att applicera på de memes 

som avhandlas i denna uppsats. Även om dessa memes inte härstammar från en uttalad 

aktivistisk organisation, ses de tydligt innehålla etiska värderingar kring alla människors lika 

värde och ett påvisande om att svarta människor än idag utsätts för en diskriminering i 

samhället. En diskriminering som kanske inte uppfattas, eller vill uppfattas, av de som inte 

själva utsätts för den. För de grupper i samhället som inte per automatik ges utrymme i det 

offentliga rummet, i debattsidor och åsiktspaneler, kan memes vara ett sätt att göra sina röster 

hörda. Även om memes i en manifest nivå kan te sig triviala, har de en förmåga att 

kommunicera effektiva budskap med en enorm räckvidd, över kulturgränser. Även om de inte 

appellerar till varje enskild mottagare, kan de för den initierade fungera som effektiva visuella 

inlägg i pågående debatter. Och kanske ännu mer intressant: de kan skapa debatter. 

 

I denna uppsats sker en djupgående analys av tre fotobaserade memes med ett gemensamt 

tema. Det krävs en mer omfattande studie för att kunna dra generella slutsatser, varför vidare 

forskning skulle kunna innefatta ett större antal memes på samma tema. Ett annat förslag till 

vidare forskning är att närma sig dem utifrån neoaristotelisk teori och entechnoi pisteis, för att 

närmare studera hur de skapar ett förtroende och för såväl logisk som emotionell 

argumentation. Särskilt givande torde detta vara vad gäller den emotionella argumentationen 

och övertygandemedlet pathos. Då forskning om memes som retoriska artefakter kan anses 

vara relativt ny, står flertalet outforskade sätt att närma sig dessa att finna. Således uppmanas 

till vidare forskning på temat, vilken kan resultera i nya insikter och en större förståelse för 

det retoriska fenomenet memes.  
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9. Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker tre fotobaserade memes, vilka skapats med anspelningar på Pepsis 

senaste reklamfilm ”Live for Now”, från 2017. Utifrån tanken att dessa memes fungerade som 

en del av det drev som gick mot Pepsis reklamfilm, är uppsatsens övergripande frågeställning: 

På vilka sätt kan memes fungera som argument i pågående debatter? Vidare undersöker 

studien hur memes fungerar identifikationsskapande samt hur identifikation bidrar till att 

övertyga. För att undersöka detta tillämpas visuell retorik, där manifesta visuella budskap och 

latenta visuella budskap åtskiljs i analysen. Som en del av de latenta visuella budskapen 

studeras stilfigurer. Likaså tillämpas teorier från den postmoderna retoriken, där Burkes 

identifikationsteori ses som ett medel för att övertyga, i kombination med Vatz syn på 

situationell retorik och salience som meningsskapande samt Blacks teori om the second 

persona. Dessutom studeras humor och hur humor kan uppfattas i en manifest kontra i en 

latent dimension.  

 

Analysmetoden är kvalitativ och bygger på en retorisk hermeneutisk analys. I studien 

analyseras tre olika fotobaserade memes, baserade på ett samtida, ett historiskt och ett 

populärkulturellt bildmotiv. Analysmetoden är alltså även visuell och genomförs utifrån den 

arbetsprocess som Mral, Gelang och Bröms samt Foss uppmanar att använda i analyser av 

visuell retorik. Analysernas resultat visar att humor och emotionella responser i det manifesta 

visuella budskapet, hämtade från och kopplade till vad vi människor upplever vara rätt och 

eftersträvansvärt, kan bidra till att skapa konsubstantialitet och därmed fungera övertygande. 

Det blir dock tydligt att det är i dessa memes latenta dimension som den argumentativa 

styrkan ligger. Genom dolda budskap och stilfigurer, som kräver en viss förförståelse för att 

uppfattas, skapas associationer till en olikbehandling i samhället utifrån människors hudfärg. 

Även här används humor, som ett sätt att skapa igenkänning, men också för att påvisa att en 

presenterad verklighetsbild inte gäller för alla människor. För de mottagare som uppfattar och 

förstår dessa memes latenta dimensioner kan konsubstantialitet skapas mellan dem och 

memen genom fler identifikationsmarkörer än hos dem utan samma förförståelse. När flertalet 

tecken på konsubstantialitet står att finna för mottagaren, varav ett kan utgöras av viljan att 

identifiera sig med den tillhörighet som memen kan tänkas förespråka, ses memens 

övertygandeförmåga stärkas ytterligare. 
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