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Sammanfattning: 
 

Syftet med följande undersökning var att analysera korrelationerna mellan valkampanjerna 

Britian Stronger In Europe och Vote Leave, Take Back Control i förhållande till retorikens tre 

element ethos (trovärdighet), logos (förnuft) och pathos (känslor). Utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys har valkampanjernas dokument, rapporter, affischer, tal och videoklipp 

analyserats för att presentera korrelationerna faktorerna emellan. Undersökningen kommer 

fram till att valkampanjen Britian Stronger In Europe och dess kampanjmaterial gick att 

korrelera till samtliga retoriska element, medan Vote Leave-kampanjen enbart gick att 

korrelera till ethos- och pathos-elementen. Anledningen till detta berodde på att Vote Leave-

kampanjen inte utgick från något tillförlitligt material för att styrka sitt ställningstagande i 

relation till Storbritanniens medlemskap i EU, vilket var ett krav för att uppfylla logos-

elementets kännetecken. Detta till trots, lyckades Vote Leave-kampanjen gå segrande ur den 

brittiska folkomröstningen med 52 % av rösterna gentemot Stronger In-kampanjens 48 %.  

 

Nyckelord: David Cameron, Britian Stronger In Europe, Boris Johnson, Vote Leave, Take 

Back Control, Retorik, Kvalitativ innehållsanalys, Politisk Kommunikation, Brexit. 
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1. Inledning: 

 

Den 23 januari 2013 steg Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron upp på 

scen vid Bloombergs finansiella huvudkontor i centrala London. Talet Cameron inledde tio 

minuter över åtta på torsdagsmorgonen skulle visa sig bli ett första steg ut ur den Europeiska 

Unionen för Storbritanniens del. I sitt tal annonserade Cameron att en folkomröstning om 

Storbritanniens medlemskap med den Europeiska Unionen skulle arrangeras om Camerons 

parti, de konservativa (Tories) skulle gå segrande ur det brittiska parlamentsvalet under 2015. 

Britterna skulle få två alternativ i samband med den brittiska folkomröstningen. Antingen lade 

man sin röst för ett fortsatt brittiskt medlemskap i EU, eller så lade man sin röst för ett 

brittiskt uttåg ur den Europeiska Unionen (Shipman. 2016: 5). Drygt två år efter talet vid 

Bloombergs finansiella huvudkontor hade David Cameron och hans parti tagit en klar seger i 

det brittiska parlamentsvalet. Camerons parti lyckades säkra 331 platser i det brittiska 

parlamentet, vilket innebar att partiet även lyckades säkra en majoritetsställning i det brittiska 

parlamentet (Dominiczak, Henderson & Swinford. 2015). Efter en klar seger i 

parlamentsvalet, riktades intresset snart åt att förberedda sig inför folkomröstningen som 

skulle avgöra Storbritanniens framtid med den Europeiska Unionen. Den brittiska 

folkomröstningen arrangerades drygt året efter parlamentsvalet och anledningen till varför en 

folkomröstning arrangerades från första början, berodde på att David Cameron ville förhandla 

om ett nytt brittiskt avtal med den Europeiska Unionen. Förhandlingsmöjligheten skulle dock 

endast vara möjlig om Camerons valkampanj Britian Stronger In Europe (framöver förkortat 

till Stronger In) skulle gå segrande ur den brittiska folkomröstningen under 2016. 

I valrörelsens tidiga skedde, meddelade David Camerons två närmaste och viktigaste kollegor 

Boris Johnson och Michael Gove att de valde att stödja valkampanjen för ett brittiskt uttåg ur 

EU, snarare än att stödja Camerons valkampanj om ett fortsatt brittiskt medlemskap i EU 

(Shipman. 2016: 175). När väl valrörelsen drog igång i början av 2016 framkom det tydligt att 

de båda valkampanjerna var väldigt olika varandra. Camerons valkampanj Britian Stronger In 

Europe utgick ifrån att presentera fakta, statistik och annat bevismaterial med avsikt av att 

framhäva de förmåner Storbritannien erhöll i samband med EU-medlemskapet. Valkampanjen 

fick även medhåll från experter, ekonomer, forskare och kändisar i ett försök om att övertyga 

britterna om folkomröstningens betydelse (Britian Stronger In Europe. 2015: 1-2).  
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Förutom att belysa de förmåner som fanns med ett brittiskt medlemskap i EU, valde Stronger 

In-kampanjen även att varna britterna för att nationen går en osäker framtid till mötes om 

Storbritannien valde att överge medlemskapet med den Europeiska Unionen (Britian Stronger 

In Europe. 2015: 4).  

Valkampanjen Vote Leave, Take Back Control (framöver förkortat som Vote Leave) valde 

snarare att utforma sin valkampanj genom att kritisera den Europeiska Unionen som 

organisation, samt att kritisera Storbritanniens medlemskap i EU utifrån olika perspektiv. 

Vote Leave-kampanjens främsta kritik mot det brittiska medlemskapet i EU, utgick 

kontinuerligt från att framhäva de begränsningar EU-medlemskapet hade för brittisk del. 

Kritiken gentemot EU och det brittiska EU-medlemskapet skulle succesivt väcka den brittiska 

EU-skeptism som funnits väletablerad på de brittiska öarna sedan 1970-talet. Vote Leave-

kampanjens främsta sakfråga i relation till det brittiska EU-medlemskapet var 

immigrationsfrågan som var högaktuell i samband med den brittiska folkomröstningen. Vote 

Leave-kampanjen var tydliga med att man drastiskt ville begränsa antalet individer som fick 

uppehållstillstånd i Storbritannien för att hantera den immigrationsproblematik som 

uppenbarade sig på de brittiska öarna. Den brittiska immigrationspolitiken hade på nationell 

nivå fått mycket stark kritik för att ha varit alltför givmild. Vote Leave-kampanjen 

poängterade ständigt genom valrörelsen att ett uttåg ur EU var den enda utvägen för 

Storbritanniens del för att kunna hantera denna fråga. Vote Leave-kampanjen menade på att 

medlemskapet i EU begränsade Storbritanniens möjligheter till att hantera denna problematik 

på egen hand (Vote Leave, Take Back Control. 2015a: 3 & 5 – 7). Ett medlemskap med den 

Europeiska Unionen omfattas av fri rörlighet av tjänster, kapital, varor och människor, vilket 

innebär att det inte fanns några handelshinder eller tullar medlemsnationerna emellan. 

Eftersom den fria rörligheten även gäller för människor, innebär detta att det inte finns några 

hinder för en individ att flytta från en medlemsnation till en annan (Behr. 2016). Ett brittiskt 

uttåg ur EU skulle potentiellt innebära att Storbritannien skulle få större auktoritet över 

nationens immigrationspolitik.  

Den brittiska folkomröstningen under 2016 blev väldigt intensiv och när väl valresultatet blev 

officiellt, framkom det att Vote Leave-kampanjen vunnit med 52% av rösterna gentemot 

Stronger In-kampanjens 48%. Resultatet innebar att Storbritannien skulle inledda en lång, dyr 

och komplicerad skilsmässa med den Europeiska Unionen samtidigt som David Cameron 

valde att avgå i samband med valförlusten.  
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Valresultatet lämnar Storbritannien med massor av frågetecken kring hur nationens relation 

med omvärlden och inte minst hur relationen med den Europeiska Unionen kommer att se ut 

efter det att britterna valt att rösta sig ur medlemskapet i EU (Jackson, Thorsen & Wring. 

2016: 8). 

1.1 Syfte och problemformulering: 

 

Följande undersökning avser till att analysera det kampanjmaterial som de båda 

valkampanjerna Britian Stronger In Europe och Vote Leave, Take Back Control konstruerade 

i samband med den brittiska valrörelsen under 2016. Undersökningen avser till att granska de 

båda valkampanjerna i förhållande till retorikens tre element ethos, logos och pathos. 

Motiveringen till varför de båda valkampanjerna analyseras i förhållande till retorikens tre 

elementet grundar sig i att fylla en kunskapslucka som finns på området. Undersökningen 

kommer att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys för att presentera och analysera 

valkampanjernas innehåll, ställningstagande samt hur valkampanjerna gick tillväga för att 

övertyga britterna om valkampanjens ställningstagande i den aktuella sakfrågan.  

Undersökningen kommer att besvara följande frågeställning: 

• Hur framställs de retoriska elementen i förhållande till de båda valkampanjerna Britian 

Stronger In Europe och Vote Leave, take back control? 

 

Följande undersökning omfattar såväl en utomvetenskaplig som en inomvetenskaplig 

relevans. Den utomvetenskapliga relevansen syftar till att undersökningens ämne ska anses 

vara väsentlig för allmänheten att ta del av (Badersten & Gustavsson. 2010: 93). Den brittiska 

folkomröstningen och dess utfall blev en överraskning för många världen över. Valresultatet 

ledde bland annat till förtvivlan hos ledande politiker inom EU, en aktiemarknad som störtdök 

samt en instabil valutamarknad strax efter det att valresultatet blivit officiellt. Oron och 

ovissheten för vad det brittiska uttåget ur den Europeiska Unionen skulle innebära för EU:s 

framtid och dess legitimitet var något som det spekulerades mycket om efter det att 

folkomröstningens resultat offentliggjorts. Vissa experter hävdade till och med att 

Storbritanniens uttåg ur EU potentiellt skulle bli början på slutet för den Europeiska Unionen 

och dess existens (Collins. 2017: 311).  
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Utifrån folkomröstningens utfall blir det därmed intressant att granska de båda 

valkampanjerna i detalj för att belysa vilken retorik de båda valkampanjerna framförde för att 

utkristallisera de främsta skillnaderna valkampanjerna emellan. Den inomvetenskapliga 

relevansen innebär att undersökningen ifråga ska bidra till den forskning som redan finns på 

området (Badersten & Gustavsson 2010: 93). I relation till den brittiska folkomröstningen har 

omfattande undersökningar utförts på området, främst i relation till hur Vote Leave-

kampanjen lyckades gå segrande ur den brittiska folkomröstningen samt i vilken utsträckning 

populistiska inslag påverkade folkomröstningens utfall. I relation till den brittiska 

folkomröstningen, så har de båda valkampanjerna och deras kampanjmaterial ännu inte 

analyserats utifrån retorikens tre element vilket innebär att det finns en kunskapslucka på 

området, en lucka följande undersökning avser till att fylla.  

 

1.2 Avgränsningar: 

 

Utifrån de förutsättningar som omfattas utav ett uppsatsarbete på C-nivån, så har följande 

undersökning anpassats till de förutsättningar som råder. Detta har inneburit att ett antal 

avgränsningar och överväganden har beaktats för att undersökningen ska uppfylla de kriterier 

som fanns utan att på något sätt skada undersökningens kvalité. Följande undersökning avser 

till att analysera det kampanjmaterial som både Stronger In och Vote Leave-kampanjerna 

publicerade på sina webbplatser i samband med den brittiska valrörelsen 2016. En analys utav 

två helt särskilda valkampanjer innebär att materialet som finns till förfogande blir väldigt 

omfattande och därav har ett antal avgränsningar varit helt nödvändiga att upprätthålla. De 

båda kampanjmaterialen har grundligt analyserats för att enbart infoga de mest väsentliga 

utdrag, inlägg och citat för att presentera en så pass representativ helhetsbild utav de båda 

kampanjmaterialen som möjligt. Tillvägagångssättet avser till att ge läsaren en uppfattning 

kring valkampanjernas innehåll för att skapa förutsättningar för läsaren att förstå de 

tankegångar författaren framför i undersökningens analysdel.  

Dock är det viktigt att notera att undersökningen enbart avser till att korrelera de retoriska 

elementen i förhållande till de båda valkampanjerna som deltog i den brittiska 

folkomröstningen.  
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Motiveringen grundar sig i att författaren enbart kommer att framhäva de väsentligaste 

skillnaderna valkampanjerna emellan kring hur de gick tillväga för att övertyga den brittiska 

allmänheten kring valkampanjernas ställningstagande i relation till Storbritanniens EU-

medlemskap.  

Dessutom avser författaren till att vara så pass saklig i undersökningen som möjligt för att 

författarens åsikter i ämnet inte skall påverka undersökningens resultat, samt för att 

korrelationerna skall anses vara så logiska som möjligt. Slutligen har avgränsningar utförts i 

relation till undersökningens analysschema, där de tre retoriska elementen summerats till tre 

överhängande egenskaper som summerar respektive retoriskt element. Avgränsningen kring 

de retoriska elementen avser till att underlätta korrelationen mellan de retoriska elementen 

och de båda valkampanjerna.  
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2. Bakgrund: 

 

2.1 Storbritanniens EU-skeptism och dess ursprung: 

 

Under 1960-talet var Storbritannien väldigt angelägna om att ansluta sig till det internationella 

samarbetet EEC (European Economic Community – numera känt som den Europeiska 

Unionen). Anledningen till detta berodde på att britterna börjat inse de förmåner som fanns 

med ett EEC-medlemskap, där den främsta förmånen var att medlemskapet skulle underlätta 

nationens handel med övriga medlemsländer i EEC-samarbetet. Under 1960-talet ansökte 

Storbritannien om att ansluta sig till EEC-medlemskapet vid två tillfällen, där båda 

ansökningsförfrågningarna avslogs eftersom Frankrikes dåvarande president Charles de 

Gaulle var väldigt skeptisk till Storbritanniens samarbetsvilja. Storbritannien fortsatte även in 

på 1970-talet med att ansöka om få att ansluta till EEC-samarbetet, något som till slut blev 

beviljat 1973 (BBC. 1973). Dock skulle det inte ta särskilt lång tid innan EEC-samarbetet 

skulle få kritik från brittiskt håll. Anledningen berodde på att britterna börjat ifrågasätta vart 

makten för det internationella samarbetet skulle utgå från. Kritiken var något som 

Storbritanniens tidigare premiärminister Margret Thatcher framförde i sitt tal i Belgien 1988, 

ett tal som skulle visa sig bli en tydlig symbol för det brittiska EU-skeptiska förhållningssättet 

(Uscherwood & Starin. 2011: 3 – 4).  

Thatchers tal i Brugge 1988 innehöll bland annat följande resonemang: ”The European 

Community belongs to all its members. It must reflect the traditions and aspirations of all its 

members. And let me be quite clear. Our destiny is in Europe, as part of the Community. […] 

To try to suppress nationhood and concentrate power at the centre of a European 

conglomerate would be highly damaging and would jeopardise the objectives we seek to 

achieve. […] Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as 

Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions and identity. It would be folly 

to try to fit them into some sort of identikit European personality. […] I want to see us work 

more closely on the things we can do better together than alone. Europe is stronger when we 

do so, whether it be in trade, in defence or in our relations with the rest of the world.  
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But working more closely together does not require power to be centralised in Brussels or 

decisions to be taken by an appointed bureaucracy. […] We have not successfully rolled back 

the frontiers of the state in Britain, only to see them re-imposed at a European level with a 

European super-state exercising a new dominance from Brussels. Certainly we want to see 

Europe more united and with a greater sense of common purpose.  

But it must be in a way which preserves the different traditions, parliamentary powers and 

sense of national pride in one's own country; for these have been the source of Europe's 

vitality through the centuries” (Thatcher. 2008).  

 

2.2 Storbritanniens EU-skeptiska förhållningssätt i modern tid: 

 

Det brittiska EU-skeptiska förhållningssättet har varierat i grad sedan Thatchers tal 1988. 

Länder som bland annat Cypern, Ungern, Polen, Malta, Litauen och Tjeckien var några utav 

de nationer som anslöt sig till EU-samarbetet under detta år. Motiveringen till EU:s 

utvidgning utgick från att EU ville få ett slut på det kalla krig som hade pågått under 1990-

talet och början på 2000-talet. EU-samarbetet skapade förutsättningar för den Europeiska 

Unionen att på ett konsekvent sätt hjälpa de nya medlemsländerna till att återuppbygga de 

samhällen som drabbats värst utav andra världskrigets konsekvenser (CNN. 2004).  

EU:s utvidgning innebar samtidigt att de nya medlemsländerna fick tillgång till EU:s inre 

marknad och därav tillgång till den fria rörligheten av kapital, varor och tjänster som ingick i 

EU-medlemskapet. Detta innebar att individer från de fattigare medlemsländerna, numera 

kunde flytta från en medlemsnation till en annan obehindrat. I Storbritannien skulle det inte ta 

lång tid innan nationen fick erfara vad EU:s expansion skulle innebära. Lågutbildade och 

låginkomsttagande britter var de som skulle få erfara en allt hårdare konkurrens på den 

brittiska arbetsmarknaden till följd av att allt fler européer tog möjligheten att flytta till 

Storbritannien till följd av EU:s expansion. Samtidigt innebar invandringen att det blev 

gynnsamt för de brittiska arbetsgivarna att anställa nyanlända, eftersom de nyanlända 

generellt gick med på att arbeta för en lägre lön än vad en britterna gick med på (Münchau. 

2017).  
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När Storbritannien fick sin ansökan beviljad om att ansluta sig till EEC-samarbetet 1973 fanns 

inte tanken på att de fattigare länderna från östra och södra Europa någonsin skulle kunna 

ansluta till det internationella samarbetet, något som sedermera blev verklighet under 2004 

(Parker. 2017:479).  

I Storbritannien har man generellt haft ett relativt givmilt välfärdssystem för nyanlända, där 

de nyanlända bland annat fick tillgång till bidrag tillsammans med andra samhällstillgångar 

som de sedan inte behövde betala tillbaka till den brittiska staten när de väl blev integrerade i 

det brittiska samhället.  

Enligt Owen Parker inleddes Storbritanniens immigrationsproblem redan 2004 i samband 

med EU:s expansion samtidigt som Labourpartiet valde att öppna upp den brittiska 

arbetsmarknaden för de nya medlemsnationerna. Tillvägagångssättet skulle sedermera visa sig 

vara väldigt effektivt eftersom Storbritannien blev ett mycket attraktivt land för många 

européer att flytta till. Utvecklingen ledde till att Storbritannien blev den medlemsnation inom 

EU-samarbetet som upplevde den klart största invandringen utav samtliga medlemsländer 

inom EU-samarbetet (Parker. 2017: 487).  

Året innan den brittiska folkomröstningen ägde rum, framfördes ett antal undersökningar, där 

forskare på området ville skapa sig en uppfattning kring hur britternas förtroende och relation 

gentemot EU och Storbritanniens EU-medlemskap såg ut. I Sofia Vasilopoulous studie UK 

Euroscepticism and the Brexit Referendum framkom det att alltfler britter börjat tröttna på 

Storbritanniens medlemskap med den Europeiska Unionen. Studien hänvisar till statistik från 

British Election Study som visade på att drygt en fjärdedel utav de tillfrågade övervägde att 

rösta för ett brittiskt uttåg ur EU. Rapporten från British Election Study publicerades året 

innan den brittiska valrörelsen drog igång och illustrerade redan då att det fanns ett stort och 

växande missnöje över Storbritanniens medlemskap i EU. Det ökande missnöjet över 

Storbritanniens immigrationspolitik, var något som Vasilipoulou påstod gick att relatera till 

det ökade stöd som det brittiska populistiska partiet United Kingdom Independence Party 

(UKIP) med Nigel Farage i spetsen erhöll inför den brittiska folkomröstningen. Önskemålet 

från britternas sida var att Storbritannien skulle ta tag i nationens immigrationsproblematik, en 

fråga som var högaktuell i samband med den brittiska folkomröstningen till följd av 

flyktingkrisen pågick under 2015 (Vasilipoulou. 2016: 222). 
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3. Tidigare forskning:  

 

3.1 Populismens utveckling och framfart: 

 

Populismen har på senare år etablerat sig och vuxit sig allt större i de flesta västeuropeiska 

länderna. Tendensen märks tydligt i form av att allt fler populistiska partier i Europa fått 

alltfler sympatisörer de senaste åren. Det gemensamma samband mellan de populistiska 

partierna runt om i Europa grundar sig i ett kritiskt förhållningssätt gentemot globaliseringens 

utveckling samt kritik riktat mot hur EU hanterade flyktingkrisen under 2015. David 

Goodhart påpekar i sin bok The Road To Somewhere, The Populism Revolt And The Future 

Of Politics att de populistiska influenserna spelat en stor i samband med britternas beslut om 

att överge EU-medlemskapet. Goodhart poängterade i sin bok att det endast var en tidsfråga 

innan populismen skulle få sitt verkliga utbrott i västvärlden. Dock har denna utveckling skett 

snabbare och tidigare än vad Goodhart förutspått. Frågan i relation till invandringspolitiken 

och de ställningstagande Vote Leave-kampanjen, Donald Trump och det skotska populistiska 

partiet Scottish National Party framfört de senaste åren är enligt Goodhart tydliga tendenser 

på populismens framfart och utveckling (Goodhart. 2017: 1-2). 

I Bojan Bugaric och Alenka Kuheljs undersökning Varieties of Populism in Europe: Is the 

Rule of Law in Danger? poängterar författarna att populismen uppstått som en allmän protest 

mot den ”korrupta politiska eliten”. Populismens utveckling anser författarna är ett potentiellt 

hot mot det demokratiska styrelseskicket. Populismen och dess rörelser försöker utforma 

demokratin på nytt, något som forskare på området menar i värsta fall kan underminera 

demokratin och dess liberala konstitutionella fundament. Författarna varnar för att de 

populistiska rörelserna kan missbruka sitt mandat, något som gradvis kan omvandlas till olika 

former utav auktoritära regimer om utvecklingen ter sig illa (Bugaric & Kuheljs. 2018: 21-

23). 

Ovanstående resonemang är något som även Roodujin, van der Brug och de Lange poängterar 

i sin artikel Expressing or fuelling discontent? The relationship between populist voting and 

political discontent. I artikeln menar författarna på att ett allt större politiskt missnöje i 

västvärlden har vuxit sig allt större och att detta missnöje tros ha grott sedan 1980-talet 

(Roodujin, van der Brug & L. de Lange. 2016: 32).  



13 
 

I artikeln definieras populismen som en ideologi som delat samhället i två separata homogena 

och antagonistiska grupper, där samhällsmedborgarna står på ena sidan, mot den korrupta 

politiska eliten på andra sidan. Populistiska grupper väljer oftast att måla upp oppositionen 

(den politiska eliten) som ideologins fiende, där den politiska eliten i många sammanhang 

anklagas för att ständigt främja sina egenintressen på allmänhetens bekostnad (Roodujin, van 

der Brug & L. de Lange. 2016: 33). Goodhart menar på att individer som väljer att rösta för 

ett populistiskt ställningstagande eller för ett populistiskt parti, stödjer emellertid inte alltid 

det populistiska partiets grundprinciper, utan individen kan mycket väl använda sin röst för att 

uttrycka sitt missnöje över den rådande politiska situationen (Goodhart. 2017: 54-56).  

Marco R Steenbergen och Tomasz Siczek uttrycker i sin artikel Better the devil you know? 

Risk-taking, globalization and populism in Great Britian oron kring högerpopulismens 

utveckling i västvärlden. Forskarna menar på att de populistiska rörelserna försöker 

konstruera en oroande världsbild relaterat till globaliseringens utveckling. De populistiska 

rörelserna förespråkar hårdare och strängare lagar i relation till immigrationspolitiken, då de 

hävdar att EU:s agerande i frågan inte varit tillräcklig. Oron forskarna poängterar är att de 

populistiska rörelserna är angelägna om att ta stora risker genom att dels utmana den 

etablerade politiska ordningen samt för att ta ”hjälterollen” för att hantera den oro anhängarna 

känner i förhållande till globaliseringen och dess utveckling (Steenbergen & Siczek. 2017: 

119-121 & 123).  
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3.2 Retorikens betydelse i valrörelser:  

 

Avsikten med valkampanjer är att en politisk aktör, politiskt parti eller en valrörelse får 

möjligheten av att presentera och förmedla de visioner, intentioner och förslag aktören har att 

erbjuda inför ett stundande val. Hur en politisk aktör agerar för att övertyga allmänheten går 

att relatera till retoriken och dess egenskaper.  

Retorikens ursprung har sina rötter från antikens Grekland med Aristoteles som främsta figur. 

Det politiska spelet är svårt och har oftast stora validitetsproblem. Detta beror enligt 

Aristoteles på att de politiska aktörerna ytterst sällan har faktiska bevis för de förslag som de 

presenterar för allmänheten. Validitetsproblemen omfattas även utifrån att de politiska 

aktörerna oftast har svårigheter med att konkretisera och bevisa vad olika politiska förslag 

egentligen kommer att bidra till. Dessutom hjälper det inte att varje enskild individ har sin 

personliga världsuppfattning. Dock behövs retoriken enligt Aristoteles för att övertyga 

invånarna om att uppfatta olika samhällsproblem och värderingar utifrån ett så pass likartat 

perspektiv som möjligt. Alan Finlayson sammanfattar sektionen kring retorikens betydelse 

med följande resonemang: ”To believe something is to accept the (many kinds of) reasons that 

can be presented for so believing it; to present and explain a belief to others is to present the 

arguments that are part and parcel of the belief” (Finlayson. 2007: 550-551).  

Tidigare forskning i relation till retorikens betydelse i samband med folkomröstningar är 

väldigt varierande. Forskningsöversikten på området är något som Jennifer Jerit, statsvetare 

vid universitetet i Southern Illinois, USA beskriver väl i sin artikel Survival of the Fittest: 

Rhetoric During the Course of an Election Campaign. Jerit förklarar att studier i relation till 

valkampanjers effekter och påverkan på allmänheten är relativt många, men att få studier 

väljer att studera de retoriska strategierna en politisk aktör väljer att utnyttja i samband med 

en valrörelse. Artikelns innehåll utgår sedan med att framföra resonemang där känsloladdade 

budskap anses vara mer effektiva än icke-emotionella budskap. Ett vanligt förekommande är 

att en politisk aktör väljer att framföra emotionellt laddade budskap som omfattas av bland 

annat oro, rädsla och hot eftersom dessa känslor tenderar att vara långvarigare än sin 

motsvarighet. Att en aktör väljer att belysa de oroande konsekvenserna för en särskild 

handlingsåtgärd kan även tillämpas för att motverka en politisk förändring i ett riskavvärjande 

syfte (Jerit. 2004: 566). 
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Alan Finlayson har utfört mycket forskning i relation till retorikens betydelse i politisk 

kontext. Detta framförs bland annat i artikeln Rhetoric and the Political Theory of Ideologies 

där Finlayson menar på att den främsta utmaningen när det kommer till politisk 

kommunikation är att formulera förslag i en kontext som allmänheten förstår sig på eller 

känner igen. Det politisk-retoriska resonemang en politisk aktör målar upp behöver vara 

övertygande och innovativt för att allmänheten skall uppfatta budskapen på rätt sätt. 

Ovanstående faktorer blir nödvändiga eftersom allmänheten eller publiken som en politisk 

aktör vänder sig till, alla har sina egna personliga världsuppfattningar. Finlayson menar på att 

det är viktigt för en politisk aktör att blida sig en uppfattning om den publik aktören talar 

inför, samt allmänheten i övrigt, för att kunna anpassa sina budskap till de som aktören 

försöker övertyga (Finlayson. 2012: 762-763). 

Jeremiah Olsen, Yu Ouyang, John Poe, Austin Trantham och Richard W Waterman från 

universitetet i Kentucky belyser i sin artikel The Teleprompter Presidency: Comparing 

Obama’s Campaign and Governing Rhetoric* att utformningen av valkampanjerna skiljer sig 

åt om beroende på om den politiska aktören regerar eller inte i samband med en valrörelse. I 

undersökningen granskade författarna hur Barack Obama agerade i samband med det 

amerikanska presidentvalet under 2008 som sedermera ledde till seger och intåg på 

presidentposten i början av 2009. Undersökningen granskade även hur Obama agerande i 

samband med presidentvalet under 2012, då i försöket om att bli omvald som president. 

Författarna belyser att de egenskaper och skickligheter som är nödvändiga för att kandidera 

som presidentkandidat, nödvändigtvis inte behöver vara de samma som krävs för att styra 

nationen som president. Valkampanjernas utformning avser endast till att vinna ett val eller en 

folkomröstning, medan rollen som folkvald kräver helt andra egenskaper för att kunna regera 

på ett bra sätt (Olsen, Ouyang, Trantham & Waterman. 2012: 1403). 

Sammanfattningsvis kommer författarna fram till att de främsta skillnaderna i 

kampanjutformningarna mellan en politisk aktör som är folkvald eller inte, beror främst på 

hur den politiska miljön ser ut i samband med valet eller folkomröstningen. Forskarna i 

sammanhanget granskade de tal som Obama framförde i samband med de båda valrörelserna 

under 2008 och 2012 och fann en marginell skillnad kring hur Obama talade under dessa 

valrörelser. Den främsta skillnaden författarna fann var att Obamas retorik under 2008 var 

aningen mer negativ än under presidentvalet 2012.  
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Författarna menade på att detta var fullkomligt logiskt eftersom Obama inför presidentvalet 

2008 utmanade om presidentposten, medan avsikten med valrörelsen under 2012 var att 

försvara sin presidentpost (Olsen, Ouyang, Trantham & Waterman. 2012: 1421). 

I artikeln Like Me! Analyzing the 2012 presidential candidates’ Facebook pages analyserar 

Jenny Bronstein, Barack Obama och Mitt Romneys valkampanjer utifrån de Facebook-inlägg 

de båda presidentkandidaterna publicerade i samband med presidentvalet under 2012. 

Undersökningen omfattades av totalt 513 Facebook-inlägg från de båda valkampanjerna, där 

samtliga inlägg korrelerades till retorikens tre element ethos, logos och pathos (Bronstein. 

2013: 173-174). Författaren framförde ett kodnings schema för att utföra analysen och 

undersökningen kom fram till att 68 % utav Obamas Facebook-inlägg gick att korrelera till 

pathos-elementets egenheter. Detta berodde främst på att Obama var väldigt angelägen om att 

tala direkt till den amerikanska allmänheten för att övertyga amerikanarna om att han var den 

lämpligaste presidentkandidaten för presidentposten. Obamas övriga Facebook-inlägg 

kännetecknades av ethos-elementets egenheter vid 14 % av fallen och enbart 4 % i 

förhållande logos-elementet och dess innebörd. I Mitt Romneys fall, korrelerades till ethos-

elementet vid 45 % av fallen, 25 % till ethos-elementet och 7 % till logos-elementets innebörd 

(Bronstein. 2013: 178-179).    
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4. Retorikens egenskaper och kännetecken:  

 

Nedan kommer en redogörelse av retorikens tre element ethos, logos och pathos för att 

beskriva elementens egenskaper, kännetecken och skillnader. Redogörelsen av de retoriska 

elementen avser till att läsaren skall kunna bekanta sig med retorikens samtliga tre element, 

för att på så viss underlätta förståelsen kring de resonemang författaren framför i 

undersökningen.  

 

4.1 Ethos: 

  

Ethos-elementet utgår från hur trovärdig en aktör uppfattats av allmänheten. Aktörens 

allmänna omdöme och rykte är betydelsefulla faktorer som kan avgöra hur allmänheten väljer 

att tolka aktörens budskap. Innehar aktören ett gott allmänt omdöme, finns det goda 

förutsättningar till att allmänheten accepterar och stödjer aktörens resonemang och 

ställningstagande i olika sakfrågor (Smith. 2013. 178). Ethos-elementet går främst att relatera 

till talarens auktoritet och elementets innebörd har en direkt anknytning till hur allmänheten 

förhåller sig till aktören ifråga. Tillvägagångssätten en aktör utövar för att främja sin 

trovärdighet hos allmänheten, kan exempelvis vara att aktören väljer att berätta om sig själv, 

om sin personlighet, erfarenheter, yrkestitel eller utbildning. I sammanhanget gäller det för 

aktören att framhäva anledningar till varför allmänheten ska lita på aktören ifråga. I relation 

till detta retoriska element, handlar det om att trovärdigheten för aktören ökar om allmänheten 

är medvetna vem aktören är samt vad aktören representerar. Ethos-elementet är en viktig 

faktor för politiska aktörer att förhålla sig till om aktörerna ska lyckas med att framföra 

framgångsrika och representativa antaganden gentemot den allmänna massan (Bossetta. 2014: 

721).  

För att spä på sin trovärdighet, gäller det för aktören att kunna anpassa sin retorik i 

förhållande till de samhällsgrupper aktören vänder sig till. Aktörens karisma och hur aktören 

väljer att uttrycka sina resonemang, blir faktorer aktören behöver vara väl medveten om. En 

person kan ha ett väldigt gott och tillförlitligt bevis för sitt resonemang, men om inte 

allmänheten anser att aktören är tillräckligt trovärdig så finns det farhågor att allmänheten inte 

väljer att tro på aktörens budskap, trots att aktören utgår från ett tillförlitligt material kring 

sina resonemang.  
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Ronald D Smith rekommenderar att en aktör bör inspirera och förmedla en god framtidstro 

kring de visioner aktören väljer att framföra. Dock kan allmänhetens förtroende gentemot 

aktören öka om aktören är kunnig eller påläst kring de ämnen aktören belyser i sina 

resonemang. Allmänhetens förtroende gentemot aktören spelar, med andra ord en avgörande 

roll kring hur effektiva aktörens resonemang blir (Smith. 2013: 178, 179 & 182).  

Boréus och Bergström beskriver ethos-elementet på följande vis ”den karaktär eller 

personlighet som en talare vill tillskriva sig själv för att vinna åhörarnas intresse, välvilja och 

förtroende” (Boréus & Bergström. 2012: 92).  

 

4.2 Logos: 

 

Logos-elementet utgår från att en aktör tillämpar förnuftsbaserade och intellektuella 

övertalningsmetoder för att erhålla allmänhetens förtroende. Detta innebär att en aktör 

vanligtvis väljer att presentera statistik, prognoser, fakta eller annat tillförlitligt bevismaterial 

för att erhålla allmänhetens förtroende (Gripsrud. 2011: 211). Enligt Ronald D Smith kan ett 

utnyttjade utav logos-elementet anses som ett logiskt tillvägagångsätt för att övertyga 

allmänheten. Dock varnar Smith samtidigt för att en aktör emellertid kan få det svårt att 

motstå frestelsen utav att ständigt utnyttja och referera till det tillförlitliga material aktören har 

till förfogande. Denna lockelse kan i värsta fall få motsatt effekt, eftersom lockelsen av att 

ständigt ha bevis för sina resonemang kan i värsta fall leda till att allmänheten förlorar 

intresset för de resonemang aktören framför. Dessutom finns det en farhåga med att ständigt 

presentera fakta och statistik eftersom bevisen tolkas olika utav olika individer och 

samhällsgrupper. Dessutom kan den fakta som aktören presenterar, vara inaktuell från det att 

undersökningen utförts till dess att presentationen äger rum (Smith. 2013: 191). Logos-

elementet är ett viktigt retoriskt element en aktör behöver förhålla sig till för att etablera ett 

förtroende hos allmänheten, men samtligt gäller det för aktören att hitta en hälsosam balans 

mellan logos-elementet och något utav de andra retoriska elementen för att inte missbruka 

logos-elementets avsiktlighet (Smith. 2013: 196). Logos-elementet domineras med andra ord 

utav sakliga intryck, vilket innebär att det som presenteras oftast innehåller få värdeledande 

uttryck (Boréus & Bergström. 2012: 91-92). 
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4.3 Pathos: 

 

Pathos-elementet utgår från att en aktör tillämpar känsloladdade budskap i sin 

kommunikation, med avsikten om att försöka beröra allmänhetens emotionella sidor 

(Gripsrud 2011: 212. & Bergström & Boréus 2012: 92). Pathos-elementet kan avsiktligt utgå 

från att uttrycka rädsla, oro eller väcka ilska i ett försök att beröra allmänheten på ett 

personligt plan i relation till de frågor som en aktör väljer att framföra. Att en aktör väljer att 

måla upp ett oroväckande resonemang kan bero på att aktören exempelvis är angelägen om att 

varna allmänheten för de samhällsproblem som väntar om exempelvis motståndarrörelsen går 

segrande ur den pågående valrörelsen. Självfallet kan en aktör även främja positivt laddade 

budskap i sin kommunikation. Dessa positiva emotionella budskap kan bland annat omfattas 

utav glädje eller framtidshopp (Bronstein. 2013: 177). De känsloladdade budskapen anpassas 

beroende på aktörens budskap, resonemang, visioner, motiv samt vilken publik aktören 

vänder sig till i sin kommunikation.  

 

4.4 Operationalisering och analysschema: 

  

Nedan har ett analysschema upprättats för att summera de retoriska elementens egenskaper, 

kännetecken och skillnader. Analysschemat avser till att underlätta korrelationen mellan 

kampanjmaterialen och retorikens tre element. Korrelationerna faktorerna emellan kommer att 

markeras med tre färgnyanser. Blå färg indikerar på att det retoretiska elementet enbart går att 

korreleras med Stronger In-kampanjens kampanjmaterial, röd färg indikerar på att enbart Vote 

Leave-kampanjens kampanjmaterial går att korrelera till det retoriska elementet och lila färg 

indikerar på att båda kampanjmaterialen går att korrelera till elementets kännetecken. 

Noterbart är att undersökningen enbart avser till att finna korrelationer mellan 

kampanjmaterialen och de retoriska elementen, snarare än att besvara vilken valkampanj som 

lyckats bäst med korrelationen av sitt kampanjmaterial i relation till retorikens olika element. 

Motiveringen till tillvägagångssättet grundar sig i att författaren avser till att vara saklig i sin 

granskning. Risken för att vara partisk ökar om författaren själv bedömer vilken valkampanj 

som lyckats bäst med korrelationen faktorerna emellan. Författarens tolkningar kommer 

emellertid att ha en viss påverkan på undersökningens utfall eftersom författarens tolkningar 

av det analyserade materialet, kommer att spegla sig i undersökningens resultat och analysdel. 
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Dock är intentionen att författarens tolkningar skall vara så logiska som möjligt för att 

presentera en så pass representativ presentation utav de båda kampanjmaterialen som möjligt. 

Nedan kommer en presentation utav undersökningens analysschema, där retorikens tre 

element och deras kännetecken presenteras. 

Tabell 1 – Analysschema och översikt kring retorikens tre element och dess innebörd: 

 Kännetecken 1 Kännetecken 2 Kännetecken 3 

Ethos Hur trovärdig aktören 

verkar vara hos 

allmänheten.  

Baseras på 

relationsbandet mellan 

aktör och allmänheten. 

Aktören ska framstå 

som kompetent, 

sympatisk och ärlig i 

allmänhetens ögon. 

Logos Bevis och fakta för att 

styrka sitt argument.  

Intellektuellt och 

förnuftsbaserande 

övertalningsmetoder.  

Kan bli monotont och 

allmänheten kan 

förlora intresset för 

aktörens resonemang. 

Pathos Emotionellt laddade 

budskap.    

Budskapen tenderar på 

att vara partiska.  

Positivt / negativt 

laddade budskap 

beroende på avsikt. 
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5. Metod:  

 

Följande undersökning tillämpar en kvalitativ innehållsanalys för att analysera det 

kampanjmaterial som de båda valkampanjerna Britian Stronger In Europe och Vote Leave, 

Take Back Control framförde i samband den brittiska valrörelsen 2016. Avsikten med 

undersökningen är att korrelera de båda kampanjmaterialen i förhållande till retorikens tre 

element ethos, logos och pathos. Undersökningen avser till att fylla en kunskapslucka som 

finns på området, eftersom det i skrivande stund inte finns någon tidigare undersökning som 

granskat Stronger In och Vote Leave-kampanjerna i relation till retorikens tre element.  

Inspiration för metodvalet utgick från ett resonemang Alan Bryman framförde i sin bok 

Samhällsvetenskapliga Metoder där Bryman bland annat nämner följande: ”Det handlar om 

en mycket flexibel metod som kan användas i samband med många olika typer av medier. I en 

viss mening handlar det inte om en forskningsmetod, eftersom innehållsanalys mer utgör ett 

angreppssätt vid studiet av dokument och texter än ett verktyg för att generera data” 

(Bryman. 2011: 281).  

Följande undersökning avser att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys som går ut på att 

författaren analyserar, granskar och tolkar det material som finns tillgängligt (Bryman. 2011: 

505). Eftersom de båda valkampanjerna omfattas av olika typer av källor så som dokument, 

rapporter, affischer, tal och videoklipp, anses metodvalet som ett lämpligt tillvägagångssätt 

vid en analys utav ett stort och omfattande material. Författaren har noggrant läst igenom och 

analyserat de båda kampanjmaterialen ett antal gånger, för att sedan bedöma vilka delar utav 

kampanjmaterialen som symboliserar valkampanjernas ställningstagande, tillvägagångssätt, 

visioner samt kritik mot motståndarkampanjen på bästa sätt. Eftersom kampanjmaterialet som 

finns till förfogande är stort, så har ett antal avgränsningar varit nödvändiga att upprätthålla. 

Innehållet som valts ut och som presenteras i undersökningens resultatdel, infogas emellertid 

även i undersökningens analysdel om det aktuella innehållet tydligt illustrerat att en viss 

korrelation mellan kampanjmaterialen och något utav de retoriska elementen uppenbarar sig.  

Upplägget för undersökningen kommer att inledas med en relativt utförlig resultatdel där de 

båda kampanjmaterialen presenteras relativt detaljerat. Motiveringen till att de båda 

kampanjmaterialen presenteras så pass utförligt, grundar sig i författarens angelägenhet om att 

läsaren skall få en tydlig uppfattning om valkampanjernas ställningstagande, uttryck, 

tillvägagångssätt och innehåll.  



22 
 

Presentationen av kampanjmaterialen kommer sedermera att underlätta korrelationen mellan 

kampanjmaterialen och retorikens tre element i undersökningens analysavsnitt.  

För att analysera ethos-elementet kommer inlägg, citat och utdrag från kampanjledarnas tal 

och experters utlåtande i ämnet att vara det centrala för analysen utav detta retoriska element. 

Detta beror på att ethos-elementets egenheter främst utgår från att en aktör väljer att framhäva 

sina erfarenheter, utbildningar, personlighet eller sin yrkesroll i ett försök av att tydliggöra 

varför allmänheten kan lita på aktören ifråga.  

För att analysera logos-elementet kommer kampanjmaterial som hänvisar till studier, tidigare 

forskning eller som framhäver att valkampanjen erhåller forskare, ekonomer eller politikers 

samtycke att korreleras till detta retoriska element.  Inlägg, citat och resonemang som 

kännetecknas av sakliga och icke-värdeledande uttryck är ytterligare innehåll som kan 

relateras till logos-elementets och dess egenheter. Dessutom krävs det att budskapen som 

förmedlas är sanningsenliga, eftersom logos-elementet grundar sig i att en aktör hänvisar till 

förnuft och fakta för att stryka sin tes.  

För att analysera pathos-elementet kommer budskap som omfattas eller kännetecknas utav 

emotionella egenheter att korreleras till detta retoriska element. Kampanjinnehåll som 

innehåller spår utav känslor i dess olika form så som frustration, oro, eller framtidstro är 

exempel på känslor som kan korreleras till detta retoriska element.  

 

5.1 Metoddiskussion: 

 

Valet av att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys var inte solklar från början, utan blev ett 

metodval som växte fram under processens gång. Alternativa metodval som övervägdes var 

bland annat argumentanalys och diskursanalys. När det kommer till argumentationsanalysen, 

ansågs detta metodval inledningsvis som ett lämpligt metodval. Argumentationsanalysen 

utgår från att analysera olika politiska ideologier (i sammanhanget de båda valkampanjerna), 

där de politiska aktörerna avser till att övertyga allmänhetens åsikt i en sakfråga. Ett argument 

kan bestå utav ett antal påståenden som en aktör väljer att presentera och förhålla sig till. 

Motiveringen till varför argumentationsanalysen föll bort berodde på att argumentanalysen 

främst avser att analysera en argumentation mellan två aktörer.  
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Metodvalet skulle möjligtvis vara mer lämpat om undersökningen skulle ha analyserat de 

debatter som utövades valkampanjerna emellan under valrörelsen (Beckman. 2005: 38).  

Sammanfattningsvis föll argumentationsanalysen bort eftersom det fanns andra 

metodalternativ som ansågs vara bättre lämpade för att analysera och bearbeta det material 

som fanns till förfogande. 

Ett annat metodval som övervägdes var en diskursanalys som till skillnad från en 

argumentationsanalys, även avser till att analysera och tolka olika former av texter, 

illustrationer och andra medie- och informationskanaler (Bryman. 2011: 474). 

Valkampanjerna ansågs passa väl in i sammanhanget, där politikerna för respektive 

valkampanj förmedlade sina ställningstaganden i relation till det brittiska medlemskapet med 

den Europeiska Unionen på gott och ont (Bryman. 2011: 475). Phillips och Hardy definierar 

begreppet diskurs på följande vis: ”Den sociala verkligheten är med andra ord producerad 

och blir verklig genom diskurser, och socialt samspel kan inte förstås till fullo utan att man 

refererar till de diskurser som ger det mening. Som diskursanalytiker går således vår uppgift 

ut på att utforska relationen mellan diskurs och verklighet” (Philips & Hardy. 2002: 3). 

Motiveringen till att metodvalet slopades berodde främst på att den kvalitativa 

innehållsanalysen ansågs tillräcklig för att kunna besvara undersökningens frågeställning. 

 

5.2 Validitet och Reliabilitet:  

 

Huruvida metodvalet är passande i förhållande till de kriterier som finns i relation till validitet 

och reliabilitet är något som det behöver resoneras kring. Begreppet validitet definierar att 

undersökningen granskar det undersökningen avser till att undersöka (Boréus & Bergström. 

2012: 41). Med andra ord är det viktigt att korrelationen mellan undersökningens syfte och 

frågeställning framkommer på ett tydligt sätt i relation till undersökningens resultat och 

analys (Bryman. 2011: 351). I sammanhanget har undersökningen utgått ifrån en väldigt 

omfattande frågeställning för att validitetsproblemet ska undvikas. Dock innebär detta 

samtidigt att undersökningens frågeställning inte blir särskilt specifik utan snarare blir väldigt 

generell, något som bör noteras och något undersökningens författare är väl medveten om. 

När det kommer till undersökningar och uppsatser i dess olika nivåer, är det ett grundläggande 

kriteriet att undersökningen besvarar undersökningens frågeställning.  
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Eftersom undersökningen avser till att granska ett så pass omfattande material, blev 

formuleringen utav frågeställningen emellertid en aning vag. Väl medveten om detta, blir det 

viktiga i sammanhanget att undersökningens frågeställning besvaras. 

Alan Bryman nämner att validiteten i en kvalitativ undersökning inte är något en författare 

behöver lägga särskilt stort intresse på. Anledningen till detta motiverar Bryman med att en 

kvalitativ undersökning inte avser till att mäta något, utan en kvalitativ undersökning utgår 

främst ifrån författarens tolkningar utav det material författaren analyserat. Dock är 

validiteteten en mycket viktig faktor när det kommer till kvantitativa undersökningar, där 

statistik, siffror och tabeller utgör en viktig del utav undersökningens resultat och utfall 

(Bryman. 2011: 351).  

 

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning en utomstående person kan utföra samma 

undersökning och komma fram till samma resultat som undersökningens författare kom fram 

till. Likt validiteten i förhållande till en kvalitativ undersökning, finns likande dilemma här, 

nämligen att reliabiliteten i kvalitativa undersökningar kan bli svåra att uppnå eftersom 

författarens tolkningar utgör en stor del utav undersökningens resultat (Bryman. 2011: 351).  

I sammanhanget gäller det för författaren att vara tydlig med de presentationer som utförs, 

samt med att vara tydlig med motiveringarna kring hur undersökningen utförts. 

Undersökningens reliabilitet innebär med andra ord hur tillförlitlig undersökningen är 

(Bryman. 2011: 49).  
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6. Resultat: 
 

I denna del kommer de båda valkampanjerna Britian Stronger in Europe och Vote Leave, 

Take Back Control och deras kampanjmaterial att presenteras. Upplägget kommer att se ut på 

följande vis att valkampanjen Britian Stronger In Europe kommer att presenteras i dess helhet 

innan Vote Leave, Take Back Control kommer att presenteras på ett likande sätt. De båda 

valkampanjerna kommer i efterföljande avsnitt att korreleras i relation till retorikens tre 

element utifrån det material de båda valkampanjerna publicerade. Nedan kommer en 

summering utav de båda kampanjmaterialen. 

6.1 Britian Stronger In Europe – Översikt:  

 

Valkampanjen Britian Stronger In Europe förespråkade ett fortsatt brittiskt medlemskap med 

den Europeiska Unionen genom att belysa de förmåner Storbritannien erhöll i samband med 

medlemskapet i EU. Dessa förmåner presenterades på olika sätt i form av statistik, prognoser, 

undersökningar eller experters utlåtande i ämnet. Som komplement valde valkampanjen även 

att poängtera vilka potentiella finansiella svårigheter som väntade Storbritannien om 

motståndarkampanjen skulle gå segrande ur den brittiska folkomröstningen. På Stronger In-

kampanjens webbplats inom kategorin ”Campaign materials” finns kampanjens material 

bestående av så kallade ”fullständiga rapporter”, komprimerade (sammanfattande) dokument, 

broschyrer, affischer samt videoklipp. Som nämnt i metodavsnittet, kommer endast det mest 

väsentliga utav kampanjmaterialet att presenteras för att ge läsaren en uppfattning kring hur 

kampanjmaterialet såg ut.  

 

6.2 Förmånerna med ett brittiskt EU-medlemskap: 

 

Stronger In-kampanjens budskap var att Storbritannien var starkare, säkrare samt bättre på 

alla sätt och vis med ett medlemskap i EU. Att överge EU-medlemskapet skulle innebära stora 

risker för nationens välbefinnande samtidigt som det skulle försvåra 

förhandlingsmöjligheterna med omvärlden. Stronger In-kampanjen menade på att det fanns 

fler fördelar än nackdelar med att vara kvar i EU-samarbetet.  
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Förmånerna med Storbritanniens EU-medlemskap, samt kritiken gentemot Vote Leave-

kampanjen, framfördes genom att valkampanjen framföra siffror, statistik och prognoser för 

att styrka sitt ställningstagande i frågan.  

I dokumentet Why Britian Is Stronger In Europe framförs ett tydligt exempel på hur 

valkampanjen valde att framhäva de finansiella förmånerna som fanns med EU-

medlemskapet, där valkampanjen bland annat nämnde följande: : ”A stronger economy: More 

than 3 million jobs in Britian are linked to our trade with other EU countries. Sectors which 

are particulary reliant on EU exports include the UK’s auto industry, which empolys over 

700,000 people. We benefit from investment of £24bn a year from European Union countries, 

and families benefit from lower prices. All in all, being in the EU is worth £3,000 per year for 

every family according to the CBI, which is a return on our investment of almost ten to one. 

The benefits clearly overweigh the costs” (Britian Stronger In Europe. 2015b:2).  

Beräkningarna som utfördes, avsåg till att sätta de finansiella konsekvenserna av ett potentiellt 

Brexit inom olika perspektiv för att den brittiska allmänheten skulle få en uppfattning om 

vilka summor det handlade om. Emellanåt var Stronger In-kampanjens uträckningar väldigt 

specifika, där valkampanjen i många sammanhang räknade om den potentiella totalkostnaden 

för att poängtera hur dyrt ett uttåg ur EU skulle vara för varje enskilt brittiskt hushåll. 

Resonemangen kunde då se ut på följande vis: ”If Britain were to leave Europe with no trade 

deal, we would move to trading with the EU according to World Trade Organisation rules. 

One consequence of this would be Britain facing new tariffs on our imports of goods from the 

EU. Under this arrangement the additional cost of EU goods imports would be £11 billion. 

This would fall squarely on the shoulders of British businesses and be passed on directly to 

British families through higher prices at the shops. The £11bn cost for British businesses and 

families would be £176 for every person and £426 for every household in Britain. This would 

be just a fraction of the cost for British businesses and families” (Britian Stronger In Europe 

2015d: 3). 

Tillgången till EU:s inre marknad var en angelägenhet Stronger In-kampanjen verkligen inte 

ville gå minste om. Valkampanjen valde kontinuerligt att framhäva att man hade tillförlitligt 

stöd för sin tes. Stronger In-kampanjen valde bland annat att infoga studier som var utförda av 

så kallade ”oberoende experter” som antydes vara sakliga i de undersökningar de utförde i 

relation till hur viktig EU:s inre marknad var i brittisk kontext.  
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De oberoende experterna förutspådde bland annat att Storbritannien skulle gå miste om 

uppemot 800,000 arbetstillfällen fram till 2030 om Storbritannien valde att överge EU-

samarbetet och förlora tillgången till EU:s inre marknad (Britian Stronger In Europe. 2015c: 

3).   

Betydelsen av EU:s inre marknad framfördes bland annat i dokumentet ”Why Britian is 

Stronger in Europe’s single market”, där valkampanjen nämner följande: ”Leading businesses 

and organisations believe the single market is vital to British prosperity. The CBI: Access to a 

$16.6 trillion a year. Single Market of 500m people is key benefit. UK firms’ access to the 

Single Market goes beyond a standard free-trade agreement. The EU has eliminated tariff 

barriers and customs procedures within its borders, and has taken strides towards removing 

non-tariff barriers – such as different product regulations – by enforcing EU-wide 

competition law and coordinationg product regulations” (Britian Stronger In Europe. 2015c: 

4).  

Den 20 februari 2016 framförde David Cameron ett tal vid premiärministerns huvudkontor, 

vid nummer 10 i Downing Street i London. Talet som inkluderas i undersökningen kommer 

från Camerons tal ”The choice is in your hands” där Cameron framför Stronger In-

kampanjens intention med folkomröstningen, farhågorna som uppkommer vid ett Brexit samt 

hur Cameron och hans valkampanj skulle agera i samband med en potentiell valseger. David 

Cameron nämnde följande:  ”We are approaching one of the biggest decisions this country 

will face in our lifetimes. Whether to remain in a reformed European Union – or to leave. The 

choice goes to the heart of the kind of country we want to be. And the future that we want to 

be. And the future that we want for our children. This is about how we trade with 

neighbouring countries to create jobs, prosperity and financial security for our families. And 

it is about how we co-operate to keep our people safe and our country strong […]. But my 

responsibility as Prime Minister is to speak plainly about what I believe is right for our 

country. I do not love Brussels. I love Britian. […] And I will never say that out country 

couldn’t survive outside Europe. We are Great Britian – we can achieve great things. That is 

not the question in this referendum. The question is will we be safer, stronger and better off 

working together in a reformed Europe or out on our own. […] And I believe we will be 

better off in a reformed Europe because British businesses will have full access to the free 

trade single market, bringing jobs, investment and lower prices. Let me be clear. Leaving 

Europe would threaten our economic and our national security. 
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Those who want to leave Europe cannot tell you if British businesses would be able to access 

Europe's free trade single market or if working people's jobs are safe or how much prices 

would rise. All they are offering is risk at a time of uncertainty - a leap in the dark. 

[…] Three years ago I committed to the British people that I would renegotiate our position 

in the European Union and hold an in-out referendum. Now I am delivering on that 

commitment. You will decide. […] The choice is in your hands. But my recommendation is 

clear. I believe that Britain will be safer, stronger and better off by remaining in a reformed 

European Union” (Cameron. 2016).   

 

6.3 Stronger In-kampanjens affischer och videoklipp:  

 

När det kommer till de affischer valkampanjen valde att publicera på webbplatsen, framgår 

det tydligt att de finansiella riskerna vid ett potentiellt brittiskt uttåg ur EU samt experternas 

utlåtande i ämnet genomsyrar kampanjens innehåll även här. På valkampanjens webbplats 

hävdar valkampanjen att över tusen ”experter” inom olika områden stödjer valkampanjens 

ställningstagande om att ett fortsatt brittiskt medlemskap i EU skulle vara det bästa för 

nationens välbefinnande (Britian Stronger In Europe). Bland experterna fanns bland annat 

Mark Carney (guvernör vid Bank of England), Paul Krugman (vinnare av Nobels 

ekonomipris), Christine Lagarde (ordförande IMF), Stephen Hawking, Bill Clinton och 

Barack Obama för att nämna några. Samtliga affischer som finns tillgängliga på 

valkampanjens webbplats har samtliga en länk till Twitter och Facebook, där anhängarna via 

ett knapptryck kunde sprida affischerna på sociala medier.  

Stronger In-kampanjen publicerade cirka 110 videoklipp på sin YouTube-kanal under 

valrörelsen, där videoklippens innehåll speglade det innehåll som genomsyrade innehållet på 

valkampanjens webbplats i övrigt. Videoklippen är generellt väldigt korta (under minuten 

långa per klipp) och är väldigt informativa och tydliga kring valkampanjens ståndpunkt i 

relation till Storbritanniens EU-medlemskap. 

Stronger In-kampanjen lyckades väldigt väl med att exponera sina videoklipp där kampanjens 

fem videoklipp med flest visningar sammantaget fått över 14 miljoner visningar (Britian 

Stronger In Europe. 2018). Följande undersökning utförs drygt två år efter det att den brittiska 

folkomröstningen ägt rum. Under denna tid har kampanjen bytt namn från Britian Stronger In 

Europe till Open Britian efter att den brittiska folkomröstningen avslutats. 



29 
 

Motiveringen till namnbytet ligger i att den ursprungliga valkampanjen gett upp hoppet om att 

en andra folkomröstning skulle äga rum. Det den nya valrörelsen manifesterar för är att 

Storbritannien till varje pris inte ska överge EU:s inre marknad (Peck 2016). Namnbytet till 

trots, så finns Stronger In-kampanjens videoklipp kvar under det nya namnet.  

6.4 Kritiken mot Vote Leave-kampanjen: 

 

Kritiken mot Vote Leave-kampanjen utgjorde en stor del utav valkampanjens innehåll. Detta 

märks tydligt i form av att valkampanjen valde att namnge sina dokument till Vote Leave, 

Lose Control, Out of Pocket, 100 TIMES THE LEAVE CAMPAIGNS LOST THE ECONOMIC 

ARGUMENT och What does leave looks like? Kritiken mot Vote Leave-kampanjen grundade 

sig i att Stronger In-kampanjen anklagade Vote Leave-kampanjen för att de inte hade någon 

konkret idé kring hur ett brittiskt uttåg ur EU skulle se ut. Stronger In-kampanjen hävdade 

även att motståndarrörelsen inte kunde svara på hur lång tid det skulle ta för Storbritannien att 

förhandla om ett nytt handelsavtal med den Europeiska Unionen om Vote Leave-kampanjen 

skulle gå segrande ur den brittiska folkomröstningen. Stronger In-kampanjen varnade 

britterna på en kontinuerlig basis med att en röst för Vote Leave-kampanjen skulle vara en 

chansning, eller som kampanjen valde att uttrycka det ”a leap into the dark”. Ovissheten för 

framtiden skulle potentiellt påverka den brittiska arbetsmarknaden, handeln och 

investeringarna från EU i negativ bemärkelse (Britian Stronger In Europe. 2015b: 4 & Britian 

Stronger In Europe. 2015a: 3).  Vote Leave-kampanjens förslag kring att Storbritannien skulle 

förhandla och konstruera ett specialanpassat handelsavtal med den Europeiska Unionen, ansåg 

Stronger In-kampanjen som en orimlig lösning. Kritiken mot Vote Leave-kampanjen 

uttrycktes bland annat på följande vis: ”The specific deal the leave campaigns are proposing 

– ending all budget contrubutions, ending free movement and repatraiting economic 

regulations while retaining full access to the single market – is a pipedream. The Leave 

campaign’s unrealistic fantasy deal means that there is a real possibilty that Britian could 

leave Europe with no Free Trade Agreement in place at all. If this happens we will move to 

trading with the EU according to World Trade Organisation rules. Once consequence of this 

would be Britian facing new traffs on our imports of goods from the EU. This increase in 

tariffs would lead to an £11bn cost for British businesses and families. This is £176 for every 

person and £426 for every household in Britian. This is just one of the ways Brittish business 

and familes would be worse off” (Britian Stronger In Europe. 2015d: 6-7).  

 



30 
 

7. Vote Leave, Take Back Control – översikt: 

 

Vote Leave-kampanjen hade en tydlig intention med den brittiska folkomröstningen och 

budskapet var tydligt ”Vote Leave, Take Back Control” som symboliserade valkampanjens 

intention om att återta kontrollen från EU. Materialet från Vote Leave-kampanjens webbplats 

kommer främst att utgå från webbplatsens ”Brefing Room” där valkampanjens material finns 

samlade inom femton olika dokument. Dessa dokument omfattas bland annat av kritik mot 

premiärministern Camerons avtal, immigration, kontroll och kategorin kostnader för att 

nämna några av de dokument som fanns tillgängliga. 

 

7.1 Ett Storbritannien utanför EU-medlemskapet:  

 

Vote Leave-kampanjens kritik gentemot EU och Storbritanniens medlemskap i EU var själva 

kärnan för valkampanjens valmanifestation, men i dokumentet ”briefing ’Leave’ looks like… 

” uttrycker Vote Leave-kampanjen hur valkampanjen tänkt agera vid en potentiell seger i den 

brittiska folkomröstningen. I dokumentet nämner valkampanjen följande:  ”We end the 

supremacy of EU law and European Court. We will be able to kick out those who make our 

laws. Europe yes, EU no. We have a new UK-EU Treaty based om free trade and friendly 

cooperation. There is a European free trade zone from Iceland to the Russian border and we 

will be part of it. We will take back power to negotiate our own trade deals. We spend our 

money on our priorities. Instead of sending £350 million per week to Brussels, we will spend 

it on our priorities like the NHS and schools. We take back control of migration policy, 

including the 1951 UN Convention on refugees, so we hade a fairer and more humane policy, 

and we decide who comes inte our country, on what terms, and who is removed. We do not 

necessarily have to use Article 50 we may agree with the EU another path that is in both our 

interests” (Vote Leave, Take Back Control. 2015a). Senare i samma dokument, framför Vote 

Leave-kampanjen kraftig kritik gentemot den Europeiska Unionen. Valrörelsen anklagade EU 

för att underminera demokratin, välståndet samt att EU försvårade det internationella 

samarbetet. EU målades upp som en organisation som kännetecknades av hög arbetslöshet, 

höga skulder, stiftat in en dysfunktionell valuta (euron), framfört en dysfunktionell 

immigrationspolitik samt även bidragit till en generell demokratisk kris.  
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Vote Leave-kampanjens intention var att överge EU-medlemskapet samt de lagar och regler 

som medlemskapet omfattades av, för att istället förhandla om ett specialanpassat 

handelsavtal med den Europeiska Unionen. Kampanjens avsikt var återta kontrollen från EU 

för att Storbritannien skulle återgå till ett mer demokratiskt styre igen, något som ansågs hade 

gått förlorat. Många brittiska institut och myndigheter ansåg sig vara begränsade utav de lagar 

och regler som EU-medlemskapet omfattades av. Många lagförslag behövde oftast gå igenom 

EU:s juridiska granskning innan ett lagförslag kunde verkställas. Denna process ansågs vara 

dyr och ansågs bidra till ett administrativt kaos. En röst för Vote Leave-kampanjen skulle, 

enligt kampanjens själva, vara nödvändigt för att återupprätta det demokratiska styrelseskicket 

igen. I relation till EU:s inre marknad, beskyllde valkampanjen att den inre marknaden 

skapade ”stora problem”. Anledningen till detta berodde på att valkampanjen ansåg att EU:s 

inre marknad var alltför komplext.  

Valkampanjen motiverade detta genom att de avtal som omfattas utav EU:s inre marknad var 

allt för tidskonsumerande och blev kostsamt för regeringen att hantera och förhålla sig till. 

Kampanjen hävdade att ekonomer i över tjugo år har försökt men misslyckats med att 

framhäva de förmåner som fanns med EU:s inre marknad. Valkampanjen menade på att den 

brittiska kommissionen presenterade partiska rapporter som avsiktligt presenterade 

Storbritanniens ”förmodade” förmåner med EU:s inre marknad och att dessa förmåner 

egentligen var mindre än det man valde att framföra till allmänheten.  

EU:s inre marknad ansåg Vote Leave-kampanjen utgjorde mer skada än nytta och debatterna 

om EU:s inre marknad ständigt fördes åt sidan utav byråkraterna i Bryssel för att inte 

förmedla sanningen om av vad avtalet egentligen innebar. Avtalet ansåg Vote Leave-

kampanjen främst gynna stora internationella företag, något som samtidigt skadade 

allmänintresset (Vote Leave, Take Back Control. 2015a). 

Vote Leave kampanjen hävdade att Storbritannien betalat över 500 000 000 000 pund till den 

Europeiska Union sedan Storbritannien anslöt sig till EEC-samarbetet 1973. Valkampanjen 

beskyllde EU för att inte ha spenderat ovanstående summa tillräckligt väl och att 

Storbritannien istället kunde ha spenderat denna summa på andra nationella intressen. Vote 

Leave-kampanjen menade på att Storbritannien, var den medlemsnation som betalade den 

klart största summan till den Europeiska Unionen utav samtliga medlemsländer och att denna 

summa succesivt ökade för varje år. Vote Leave-kampanjen vädjade till britterna om att 

överge EU-samarbetet för att britterna skulle sluta med att slösa pengar på EU:s 

misslyckanden.  
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Vote Leave-kampanjens främsta budskap i samband med valrörelsen var påståendet att 

Storbritannien betalade 350 miljoner pund i veckan till den Europeiska Unionen, en summa 

britterna bland annat kunde ha spenderat på den brittiska sjukvården (NHS) istället (Vote 

Leave, Take Back Control. 2015b).  

En av valkampanjens främsta sakfråga handlade dock om immigrationsfrågan. Vote Leave-

kampanjen menade på att medlemskapet i EU begränsade Storbritanniens möjligheter till att 

hantera den immigrationsproblematik som uppenbarade sig på de brittiska öarna. Kampanjen 

ansåg att Storbritannien hade förlorat auktoriteten och kontrollen för vilka individer som fick 

uppehållstillstånd på de brittiska öarna. EU-medlemskapet innebar att nationen hade ytterst 

begränsade möjligheter till att utvisa de individer som man ansåg utgjorde ett hot för det 

brittiska samhället. EU:s immigrationssystem kritiserades och beskylldes som omoraliskt, 

orättvist samt att systemet var dysfunktionellt. Valkampanjen menade på att det endast fanns 

en utväg för att Storbritannien skulle kunna hantera den nationella immigrationsproblematik 

man upplevde och det var genom att ”Vote Leave, take back control”. I relation till 

immigrationsproblematiken, hävdade valkampanjen att Camerons kampanj inte hade någon 

tydlig strategi kring hur de skulle hantera immigrationsfrågan vid en potentiell seger i den 

brittiska folkomröstningen. Eftersom Camerons valkampanj inte hade något konkret att 

presentera i relation till denna fråga, menade Vote Leave-kampanjen att 

immigrationsproblematiken skulle förvärras ytterligare om motståndarkampanjen skulle gå 

segrande ur den brittiska folkomröstningen (Vote Leave, Take Back Control. 2015c). 

 

7.2 Kritiken mot EU:s maktposition: 

 

Valkampanjen hävdade att EU:s lagar och regler var allt för överlägsna i förhållande till de 

lagar och regler som stiftades på nationell nivå. Detta innebar att britterna fick begränsade 

möjligheter till att påverka vilka lagar och regler som nationen ville stifta, eftersom EU:s lagar 

och regler alltid gick före lagarna på nationell nivå. Dessutom hade den Europeiska Unionen 

ständigt möjligheten till att utnyttja sin vetorätt om de brittiska lagförslagen inte skulle passa 

den Europeiska Unionen i smaken (Vote Leave, Take Back Control. 2015d). 
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7.3 Vote Leave-kampanjens videoklipp och sociala medier: 

 

Vote Leave-kampanjen var inte lika flitiga när det kom till att publicera videoklipp på 

valkampanjens YouTube-kanal. Kampanjen publicerade sammantaget 41 videoklipp, där de 

fem klipp med flest visningar sammanlagt fått drygt 1,7 miljoner visningar, vilket är betydligt 

färre visningar än vad Stronger In-kampanjen hade under samma period.  

Till skillnad från Stronger In-kampanjen som hade väldigt informativa videoklipp, var Vote 

Leave-kampanjens videoklipp mer riktade som kritik mot motståndarkampanjen och mot EU. 

Ett klipp som sticker ut från mängden och sammanfattar Vote Leave-kampanjens 

kampanjmaterial väldigt väl, var klippet vid namn ”Take back Control!”. Klippet framförs 

med en dramatisk ton, där Storbritanniens sjukvård (NHS) hamnar i centrum. Klippet inledes 

med att NHS skapades i Storbritannien efter det andra världskriget och som har hjälpt många 

britter genom livet, men att NHS är nu var i fara. Dock kan denna fara undanröjas om 

britterna väljer att rösta för ett brittiskt uttåg ur den Europeiska Unionen.  

Anledningen till varför NHS var hotat, berodde på att Storbritannien betalade 350 miljoner 

pund i veckan till den Europeiska Unionen, kapital som kampanjen ansågs slösas bort. 

Pengarna som skickas till Bryssel skulle istället spenderas på att bland annat bygga nya 

sjukhus. Den Europeiska Unionen framfördes som en dysfunktionell organisation, där EU 

ansågs vara angelägna om att expandera det internationella samarbetet med ytterligare fem 

nationer. Kampanjen menade på att immigrationsproblematiken skulle bli extrem om länder 

såsom Albanien, Makedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet skulle ansluta sig till det 

europeiska samarbetet. Storbritannien hade redan stora immigrationsproblem och ett utökat 

EU-samarbete med fler medlemsländer skulle öppna dörren för miljontals människor till att 

flytta till de brittiska öarna eftersom fler nationer skulle få tillgång till EU:s inre marknad och 

den fria rörlighet som omfattades utav EU-medlemskapet (Vote Leave, Take Back Control. 

2016). 

Vote Leave-kampanjens passionerade och emotionellt laddade retorik sammanfattas väl i det 

tal Boris Johnson framförde i samband med BBC:s EU Debate. Talet som Johnson framförde 

i denna debatt summerade Vote Leave-kampanjens intention och innehåll väldigt väl.  
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Följande utdrag nedan är från Boris Johnsons tal i samband med BBC:s debatt och löd: ”At 

the end of this campaign, I think you’ll agree, there is a very clear choice between those on 

their side who speak of nothing but fear of the consequences of leaving the EU and we on our 

side who offer hope.  

Between those who have been endlessly rubbishing our country and running it down and 

those of us who believe in Britian. They say we can’t do it, we say we can. They say we have 

no choice but to bow down to Brussels, we say they are woefully underestimating this country 

and what it can do. If we Vote Leave we can take back control of our borders, of huge sums of 

money, £10 billion a year net, of our tax raising powers, of our trade policy and of our whole 

lawmaking system, the democracy that is the foundation of our prosperity and if we stand up 

for democracy we will be speaking up for hundreds of millions of people around Europe who 

agree with us but who currently have no voice.  

And if we Vote Leave and take back control I believe that this Thursday can be our country’s 

Independence Day” (Vote Leave, Take Back Control. 2016a).  
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8. Analys:  
 

I följande avsnitt kommer de båda valkampanjerna Britian Stronger In Europe och Vote 

Leave, Take Back Control och deras kampanjmaterial att korreleras till retorikens tre element 

ethos, logos och pathos. I analysen kommer inlägg från de båda valkampanjerna och deras 

kampanjmaterial att infogas för att tydliggöra korrelationen faktorerna emellan. För att 

tydliggöra korrelationerna ytterligare, kommer delar utav de inlägg som infogas i 

undersökningens analysdel att understrykas för att poängtera att korrelationerna faktorerna 

emellan existerar.   

Upplägget för undersökningen kommer att se ut på följande vis att kampanjmaterialen 

kommer att korreleras till ett retoriskt element i taget, för att sedan summera samtliga 

korrelationer i avsnittets avslutade del där undersökningens analysschema presenteras. 

Avsikten med analysschemat är att ge läsaren en överblick kring de korrelationer som 

beskrivits i följande kapitel.  

8.1 Ethos: 
 

Ethos-elementet i relation till Stronger In-kampanjen framkommer främst vid två tillfällen, 

dels i samband med David Camerons tal ”The choice is in your hands” samt i samband med 

valkampanjens affischer. I relation till Camerons tal, infogas här nedan ett kort utdrag som 

tydligt illustrerar på hur ethos-elementets egenheter lyfts fram: ”But my responsibility as 

Prime Minister is to speak plainly about what I believe is right for our country. […] And 

whatever your decision, I will do my best to deliver it. […] I believe that Britain will be safer, 

stronger and better off by remaining in a reformed European Union” (Cameron. 2016). 

Spåren av ethos-elementet går att finna utifrån att Cameron refererade till sin roll som 

premiärminister samt i samband kring hur Cameron som premiärminister ser på frågan kring 

Storbritanniens EU-medlemskap. Att en aktör eller en talare hänvisar och framhäver sin 

yrkestitel i sina resonemang är tydliga indikationer på att ethos-elementet utnyttjas (Bronstein. 

2013: 179).  
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I relation till övrigt kampanjmaterial, framkommer ethos-elementet även i samband med de 

affischer valkampanjen publicerade på sin webbplats. Affischerna valkampanjen infogade, 

illustrerade att Stronger In-kampanjen erhöll stöd från guvernörer, ekonomer, 

Nobelpristagare, generalsekreterare, professorer, företag och presidenter runt om i världen, 

uttryckte sin åsikt i ämnet, där samtliga poängterade att ett brittiskt Brexit skulle bli förödande 

för brittiskt vidkommande (Britian Stronger In Europe. 2015). Ovanstående två punkter 

illustrerar tydligt kring hur valkampanjen agerade för att framhäva sin trovärdighet gentemot 

den brittiska allmänheten.  

 

Till skillnad från Stronger In-kampanjen, valde Vote Leave-kampanjens huvudpersoner Boris 

Johnson och Nigel Farage att framhäva ethos-elementet genom att snarare etablera en god och 

sund relation till den brittiska allmänheten, snarare än att kontinuerligt hänvisa till sin 

yrkesroll eller sina tidigare erfarenheter. Johnson och Farage valde främst att sympatisera med 

den brittiska allmänheten och värnade samtidigt om att Vote Leave-kampanjen skulle hantera 

immigrationsproblematiken som uppenbarade sig på de brittiska öarna. Att erhålla 

allmänhetens trovärdighet kan främjas, antingen genom att hänvisa till sin yrkestitel eller sina 

erfarenheter. Dock kan trovärdigheten för en aktör även främjas genom att aktörerna etablerar 

ett relationsband med allmänheten, ett tillvägagångssätt Vote Leave-kampanjens ledare valde 

att utöva (Crines. 2016: 61). Självfallet framkom det även i Vote Leave-kampanjen 

kampanjledaren Boris Johnson hänvisade till sin yrkesroll som Londons borgmästare i 

samband med valkampanjens ställningstagande i sakfrågan. I dokumentet ”Boris Johnson: 

The only way to take back control of immigration is to Vote Leave on 23 June” framförde 

Boris Johnson ett tal kort inpå valdagen för den brittiska folkomröstningen, där talet bland 

annat innehöll följande: ” I’ve always championed the great benefits that can come from 

immigration. I am the proud descendant of immigrants.I’ve seen how as Mayor of a great 

capital city, London has benefited in so many ways from migration. As Mayor I argued 

consistently for a more sensible visa policy that would welcome talented people from across 

the globe, people recruited on the basis of their skills. Britain benefits from cultural 

influences from abroad, I'm pro-immigration, but above all I'm pro controlled immigration. 

People of all races and backgrounds in the UK are genuinely concerned about uncontrolled 

immigration and the pressure it's placing on local services. People have every right to 

question why we can't control our borders. We need to answer those concerns by taking back 

control of those borders” (Vote Leave, Take Back Control 2016b).  
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Utifrån ovanstående resonemang, framkommer det att de båda valkampanjerna tillämpade 

ethos-elementet och dess innebörd, fast olika beroende på valkampanjernas ställningstagande 

i relation till Storbritanniens EU-medlemskap samt beroende valkampanjernas övriga 

innehåll.  

 

8.2 Logos: 
 

I relation till Stronger In-kampanjen, framkommer det många resonemang, utdrag, inlägg 

samt citat som går att korrelera till logos-elementets innebörd. Valkampanjen var väldigt 

angelägna om att utforma ett så pass sakligt kampanjmaterial som möjligt, med avsikten av att 

informera den brittiska allmänheten kring de förmåner Storbritannien erhöll i samband med 

dess medlemskap i EU samt de kostnader som väntade Storbritannien om Brexit skulle bli 

verklighet. Valkampanjens angelägenhet av att kontinuerligt utgå från förnuft, prognoser från 

olika organisationer samt att kontinuerligt hänvisa till trovärdiga källor var något som 

framkommer ytterst tydligt i Stronger In-kampanjens material. Nedan infogas två typexempel 

kring hur kampanjinnehållet kunde se ut:  

”More than 3 million jobs in Britian are linked to our trade with other EU countries. Sectors 

which are particulary reliant on EU exports include the UK’s auto industry, which empolys 

over 700,000 people” (Britian Stronger In Europe. 2015b:2).  

”Leading businesses and organisations believe the single market is vital to British prosperity. 

The CBI: Access to a $16.6 trillion a year. Single Market of 500m people is key benefit. UK 

firms’ access to the Single Market goes beyond a standard free-trade agreement. The EU has 

eliminated tariff barriers and customs procedures within its borders, and has taken strides 

towards removing non-tariff barriers – such as different product regulations – by enforcing 

EU-wide competition law and coordinationg product regulations” (Britian Stronger In 

Europe. 2015c: 4).  
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Som poängterats i undersökningens fjärde avsnitt, belyste Ronald D Smith de farhågor som 

fanns med att en aktör valde att utgå från logos-elementets egenheter vid utformningen av 

aktörens kommunikation. Farhågorna grundade sig kring att en aktörens budskap kan bli 

alltför monotona, komplicerade eller alltför komplexa för allmänheten att förstå sig på, 

baserat på aktörens angelägenhet av att ständigt hänvisa till sitt tillförlita material för sina 

argument (Smith. 2013: 191). Mycket utav det som Smith poängterade, går att relatera till 

Stronger In-kampanjens material eftersom stora delar utav kampanjmaterialet, består utav 

inlägg likt de inlägg som presenterades ovan. Detta märks även i samband med att vissa 

resonemang valkampanjen framförde i sina dokument, emellertid blir ytterst komplexa och 

kortfattande, vilket leder till att vissa resonemang blir svåra att förstå sig på.  

Ett exempel på detta hämtas från dokumentet Why Britian is stronger in Europes Single 

Market, med följande utdrag:  

”The Centre for European Reform shows that our goods trade with EU countries is 

55% higher because of EU membership. This is the “EU effect” on UK-EU goods 

trade. Analysis using publicly available ONS data shows that UK goods trade with 

the EU was £374bn in 2014. The “EU effect” in 2014 therefore amounted to 

£133bn. This £133bn is the equivalent to over £670k in extra trade on average for 

each business which exports or imports goods with the EU” (Britian Stronger In Europe. 

2015c: 2).  

 

I relation till Vote Leave-kampanjen, fanns det ytterst få, om något material som gick att 

korrelera till logos-elementet och dess tre kännetecken. Vote Leave-kampanjens material 

summeras väldigt väl med att kampanjmaterialet är ytterst emotionellt och väldigt partiskt, 

vilket innebär att korrelationen till logos-elementet blir svår att finna. På Vote Leave-

kampanjens webbplats, under kategorin ”Briefing Room”, valde valkampanjen att publicera 

ett femtontal olika dokument som tydliggjorde valkampanjens ställningstagande i relation till 

de viktigaste punkterna som omfattades av valkampanjens ställningstagande i relation till 

Storbritanniens EU-medlemskap. Samtliga utav dessa dokument inleddes med två till fyra 

faktarutor som summerade dokumentens innehåll. Trots faktarutornas intention, så går logos-

elementet inte att korreleras till Vote Leave-kampanjen på grund av två anledningar.  
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För det första, kännetecknas logos-elementet av en aktör framför sakliga intryck för att styrka 

sin tes, vilket innebär att materialet behöver omfattas av icke-värdeladdade uttryck (Boréus & 

Bergström. 2012: 91-92). Vote Leave-kampanjens material utgick genomgående från 

påståenden som var emotionellt laddade och valkampanjen hade ett relativt aggressivt 

tillvägagångssätt i sin kritik gentemot den Europeiska Unionen samt kring Storbritanniens 

EU-medlemskap. För det andra behöver informationen som framförs vara sann för att 

budskapen skall kunna korreleras till logos-elementet (Gripsrud. 2011: 211). Vote Leave-

kampanjens främsta budskap som fick störst genomslagskraft i Storbritannien var påståendet 

av att Storbritannien betalade 350 miljoner pund i veckan till den Europeiska Unionen, pengar 

som enligt Vote Leave-kampanjen slösades bort och som kunde ha spenderats på andra 

nationella ändamål istället (Vote Leave, Take Back Control. 2015a). Efter att den brittiska 

folkomröstningen avgjorts, framfördes ett antal undersökningar som granskade den faktiska 

summan Storbritannien betalade till den Europeiska Unionen varje vecka. Summan på 350 

miljoner pund som Vote Leave-kampanjen hävdade att Storbritannien betalade till EU, visade 

sig ligga på 160 miljoner pund i veckan, vilket var cirka 200 miljoner pund mindre än den 

summa Vote Leave-kampanjen presenterade (Lichfield. 2017).  

 

8.3 Pathos: 
 

Spåren utav pathos-elementet går att finna i båda valkampanjerna, dock framfördes detta olika 

beroende på valkampanj och dess intention. Stronger In-kampanjen valde att utforma sitt 

kampanjmaterial genom att framhäva oro och rädsla i sin kommunikation. Pathos-elementet 

kännetecknas i Stronger In-kampanjen i form av att kampanjen vädjade till britterna om att 

verkligen tänka till i samband med att man lade sin röst i vallokalerna. Oron förmedlas i 

samband med valkampanjens påstående av att nationen går en oviss framtid till mötes om 

britterna bestämmer sig för att överge EU-samarbetet. Stronger In-kampanjens dilemma var 

att valkampanjen försökte försvara Storbritanniens EU-medlemskap i en tid då den 

Europeiska Unionen erhöll kraftig kritik från många medlemsnationer över hur EU hanterade 

flyktingkrisen under 2015, något som visade sig skulle få en viss påverkan på britternas åsikt 

kring Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU (Vasilipoulou. 2016: 222). Hur 

valkampanjen valde att tillämpa pathos-elementet summeras väl i det tal som David Cameron 

framförde den 26 februari i samband med att valdagen för den brittiska folkomröstningen 
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offentliggjordes. Camerons tal omfattades bland annat av följande inslag: Let me be clear. 

Leaving Europe would threaten our economic and our national security. 

Those who want to leave Europe cannot tell you if British businesses would be able to access 

Europe's free trade single market or if working people's jobs are safe or how much prices 

would rise. All they are offering is risk at a time of uncertainty - a leap in the dark (Cameron. 

2016).  

 

Vote Leave-kampanjen valde att framhäva känslorna av rädsla och framtidshopp i sin 

kommunikation. Valkampanjens huvudbudskap var att man var angelägna om att återta 

kontrollen ifrån den Europeiska Unionen som valkampanjen hävdade var en icke-demokratisk 

och korrupt organisation (Meyer. 2016: 59). Vote Leave-kampanjen valde att framföra 

argument och exempel kring hur Storbritannien kontinuerligt missgynnades av EU-

medlemskapet. Ett tydligt exempel på detta var att valkampanjen beskyllde EU för att 

kontinuerligt begränsa Storbritanniens möjligheter till att hantera den 

immigrationsproblematik som nationen upplevde (Crines. 2016: 61).  

Valkampanjen valde att styrka sitt ställningstagande genom att poängtera att ett fortsatt 

brittiskt medlemskap i EU skulle innebära att nationens immigrationsproblematik skulle 

förvärras, inte minst om den Europeiska Unionen valde att utöka det internationella 

samarbetet (Vote Leave, Take Back Control. 2016).  

Kritiken mot den Europeiska Unionen och Storbritanniens EU-medlemskap, blandades 

emellertid med att valkampanjen valde att framföra hopp i sin kommunikation. 

Framtidshoppet valkampanjen förmedlade i sin kommunikation, framfördes främst i samband 

med att valkampanjen presenterade de planer och visioner valkampanjen hade kring hur de 

skulle agera i samband med en potentiell valseger. Dessa emotionella motpoler summerades i 

följande resonemang:”We will be able to kick out those who make our laws. We spend our 

money on our priorities. Instead of sending £350 million per week to Brussels, we will spend 

it on our priorities like the NHS and schools. We take back control of migration policy […] so 

we have a fairer and more humane policy, and we decide who comes into our country, on 

what terms, and who is removed. We will build a new European institutional architecture that 

enables all countries, whether in or out of the EU or euro, to trade freely and cooperate in a 

friendly way. We will negotiate a new UK-EU Treaty and end the legal supremacy of EU law 

and the European Court before the 2020 election” (Vote Leave, Take Back Control. 2015a).  
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8.4 Summering: 
 

Utifrån analysen utav de båda valkampanjerna i förhållande till de tre retoriska elementen, 

presenteras här nedan undersökningens analysschema som avser till att ge en överblick kring 

hur korrelationerna faktorerna emellan ser ut.  

Tabell 2 – operationalisering av de båda valkampanjerna:  

 Kännetecken 1  Kännetecken 2  Kännetecken 3  

Ethos Hur trovärdig 

aktören verkar 

vara hos 

allmänheten. 

Lila Baseras på 

relationsbandet 

mellan aktör och 

allmänheten. 

Lila Aktören ska 

framstå som 

kompetent, 

sympatisk och 

ärlig i 

allmänhetens 

ögon. 

Lila 

Logos Bevis och fakta 

för att styrka sitt 

argument. 

Blå Intellektuellt och 

förnuftsbaserande 

övertalningsmetoder 

Blå Kan bli monotont 

och allmänheten 

kan förlora 

intresset för 

aktörens 

resonemang. 

Blå 

Pathos Emotionellt 

laddade 

budskap.    

Lila 

 

Budskapen tenderar 

på att vara partiska.  

Lila 

 

Positivt / negativt 

laddade budskap 

beroende på 

avsikt. 

Lila 

 

Blå Stronger In 

Lila Kännetecknet går att relatera till båda 

valkampanjerna 

Röd Vote Leave 
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9. Avslutning:  

 

9.1 Slutsats: 

 

Undersökningen som framförts har syftat till att analysera de båda valkampanjerna Britian 

Stronger in Europe och Vote Leave, Take Back Control i förhållande till retorikens tre 

element ethos, logos och pathos. Undersökningen finner att de retoriska elementen har en 

framträdande roll i de båda valkampanjerna, fast att dessa framhävs på olika sätt beroende på 

valkampanj och ställningstagande i relation till Storbritanniens EU-medlemskap. Ethos-

elementet framhävs genom att de båda kampanjledarna David Cameron och Boris Johnson 

valde att framhäva sina yrkesroller och erfarenheter för att på så sätt styrka sin trovärdighet 

hos den brittiska allmänheten. Dessutom valde Stronger In-kampanjen även att infoga 

experter, ekonomer och forskares åsikter i kampanjmaterialet för att styrka valkampanjens 

ställningstagande i EU-frågan ytterligare. Främsta skillnaden valkampanjerna emellan 

framkommer tydligast i samband med analysen utav logos-elementet. Stronger In-kampanjen 

valde att utforma sitt kampanjmaterial utifrån detta retoriska element baserat på alla de 

undersökningar, prognoser, siffror och statistik som valkampanjen kontinuerligt valde att 

referera till i sitt kampanjmaterial. 

Logos-elementets egenheter gick inte att korrelera till Vote Leave-kampanjen på grund av 

valkampanjens kontinuerliga och aggressiva kritik gentemot den Europeiska Unionen. 

Dessutom skadas korrelationen till detta retoriska elementet genom att valkampanjens främsta 

påstående (350 miljoner pund i veckan till EU) visade sig vara falskt.  

När det kommer till pathos-elementet valde Stronger In-kampanjen att kontinuerligt framhäva 

de ekonomiska risker som omfattades av ett potentiellt Brexit, en strategi som fungerade väl i 

samband med den skotska folkomröstningen under 2014, men som inte blev lika 

framgångsrikt i den brittiska folkomröstningen (Brooks & Carrell. 2014). Stronger In-

kampanjen hade dock stora problem med att förmedla sina förnuftiga budskap på ett 

tillräckligt övertygande sätt. Stronger In-kampanjen kan påstås vara ett typexempel på en 

aktör som lyckats hamna i den retoriska fälla som Ronald D Smith poängterade i relation till 

de farhågor som fanns med en aktör kontinuerligt tillämpar logos-elementets egenheter i sin 

kommunikation.  



43 
 

 

Vote Leave-kampanjens aggressiva tonläge och kontinuerliga kritik gentemot EU och det 

brittiska EU-medlemskapet, visade sig vara ett mycket effektivt tillvägagångsätt, särskilt vid 

en tidpunkt då den Europeiska Unionen erhöll kritik från stora delar av Europa på grund av 

hur organisationen hanterade immigrationsfrågan i samband med flyktingkrisen 2015. Vote 

Leave-kampanjen lyckades i slutändan bättre med att beröra allmänhetens emotionella sidor i 

sin kommunikation samtidigt som valkampanjen var tydliga med att man skulle ta krafttag om 

immigrationsproblematiken som uppenbarade sig på de brittiska öarna, en kombination som 

lyckades övertyga en knapp majoritet av britterna om att överge medlemskapet med EU.   

 

9.2 Slutdiskussion och förslag till vidare forskning: 
 

Följande undersökning har enbart avsett till att korrelera de båda valkampanjerna Britian 

Stronger In Europe och Vote Leave, Take Back Control i förhållande till retorikens tre 

element ethos, logos och pathos på ett grundligt plan. På grund av detta innebär det att det 

finns goda utvecklingsmöjligheter för en annan forskare att bygga vidare på följande 

undersökning. Ursprungstanken med undersökningen var att korrelera de retoriska elementen 

i förhållande till de båda valkampanjerna utifrån en kvantitativ innehållsanalys. Det 

alternativa metodvalet skulle medföra till att undersökningen skulle bli mer djupgående 

baserat på att en kvantitativ innehållsanalys snarare avser till att räkna hur konsekvent ett visst 

begrepp eller resonemang uppenbarar sig i kampanjmaterialen (Bryman. 2011: 283). Eftersom 

undersökningen framfördes utifrån en kvalitativ innehållsanalys, innebar detta att 

undersökningens samtliga delar blev väldigt beskrivande. Metodvalet lägger samtidigt stort 

ansvar på att författaren skall vara tydlig i undersökningens samtliga delar. Metodvalet anses i 

efterhand möjligtvis inte som det mest lämpade tillvägagångssätt vid en analys utav ett så pass 

stort och omfattande material som författaren i sammanhanget hade tillgång till i denna 

undersökningen.  
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