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Abstract
The purpose of this essay was to study how Volvo and Volkswagen use visual rhetoric
and identification on Instagram and in newspapers. Also what effect using celebrities on
Instagram have on the message and audience. Methods used for this was identification
analysis and a visual rhetoric analysis. The study has shown that both Volvo and
Volkswagen, by using celebrities, and through visual entymems and evidentia alludes on
things representative for Sweden which creates identification with the Swedish audience.
This is mainly on Instagram but also in one of Volvo’s and one of Volkswagen’s
newspaper ads. The remaining two ads are not focusing on Sweden but rather safety and
our environment. This may be an attempt to appeal to an audience not able to identify
themselves with Sweden. The results also implies that both companies have adapted to
the media they are using.
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Volkswagen, Instagram.
Nyckelord: Identifikation, visuell retorik, entymem, evidentia, celebriteter, Volvo,
Volkswagen, Instagram.

1. Inledning ................................................................................................................................. 1
2. Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 1
2.1 Frågeställning .................................................................................................................... 2
3. Tidigare forskning ................................................................................................................... 2
3.1 Tidigare forskning rörande celebriteter och identifikation .................................................. 2
3.2 Tidigare forskning rörande visuell retorik .......................................................................... 4
4. Teori ....................................................................................................................................... 5
4.1 Identifikation ..................................................................................................................... 5
4.2 Visuell retorik .................................................................................................................... 6
4.2.1 Manifest retorik och latent retorik ............................................................................... 7
4.2.2 Evidentia ..................................................................................................................... 8
4.2.3 Entymem .................................................................................................................... 8
4.3 Doxa .................................................................................................................................. 9
4.4 Celebritet ........................................................................................................................... 9
5. Material och metod ............................................................................................................... 10
5.1 Material och urval ............................................................................................................ 10
5.1.1 Volvo .......................................................................................................................... 11
5.1.2 Volkswagen................................................................................................................ 13
5.2 Avgränsningar ................................................................................................................. 15
5.3 Metod .............................................................................................................................. 15
5.3.1 Identifikationsanalys ................................................................................................. 16
5.3.2 Visuell retorikanalys .................................................................................................. 17
5.4 Metodproblem ................................................................................................................. 17
6. Bakgrund .............................................................................................................................. 18
6.1 Bakgrund Volvo ............................................................................................................... 19
6.2 Bakgrund Volkswagen ..................................................................................................... 21
7. Analys Volvo.......................................................................................................................... 22
7.1 Identifikation ................................................................................................................... 22
7.1.1 Instagram ................................................................................................................... 22
7.1.2 Annonser ................................................................................................................... 26
7.2 Visuell retorik .................................................................................................................. 32
7.2.1 Instagram .................................................................................................................. 32
7.2.2 Annonser ................................................................................................................... 36
7.3 Jämförelse mellan Instagram-bilder och annonser .......................................................... 41
8. Analys Volkswagen................................................................................................................ 43

8.1 Identifikation ................................................................................................................... 43
8.1.1 Instagram .................................................................................................................. 43
8.1.2 Annonser ................................................................................................................... 47
8.2 Visuell retorik .................................................................................................................. 52
8.2.1 Instagram .................................................................................................................. 52
8.2.2 Annonser .................................................................................................................. 56
8.3 Jämförelse mellan Instagram-bilder och annonser .......................................................... 60
9. Diskussion ............................................................................................................................ 62
10. Sammanfattning .................................................................................................................. 66
11. Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................ 67
11.1 Tryckta källor .................................................................................................................. 67
11.2 Otryckta källor ................................................................................................................ 69
12. Bilagor ................................................................................................................................. 72

1. Inledning
Företag har köpt annonser för att marknadsföra sig i tidningar så länge som tidningar
har funnits. Anledningen till att företagen gör dettta är enkel, bra marknadsföring ökar
försäljningen. Medier utvecklas och många företag ser sin chans att hänga med och öka
försäljningen ytterligare. I dagens samhälle är sociala medier enormt stort, från att ha
varit en fluga för ungdomar har det nu kommit att användas av fler och fler. Medier med
så stor användarbas som de flesta sociala medier faktiskt har kan inte företag ignorera.
Tillgängligheten till visuella medier har blivit allt större i takt med den tekniska
utvecklingen. Merparten av alla svenskar har både en dator och en smarttelefon vilket
har lett till att vi ständigt är uppkopplade. Vi möts hela tiden av information, roliga
videoklipp och reklam. I och med detta informationsflöde blir det svårare att sticka ut ur
mängden. Sociala medier och tillgången till information gör det lättare och svårare för
företag att nå ut med sitt budskap. Men för att nå ut till sin publik och få genomslag
måste reklamen sticka ut. Hur gör företag för att synas och nå ut med sin reklam? Många
företag väljer att använda kända personer i sin reklam med förhoppningen att det ska få
konsumenten att bli mer benägen att köpa deras produkter. I detta arbete kommer
reklamer som publicerats i det mer klassiska mediet tidningar analyseras och jämföras
med reklam från det sociala mediet Instagram. Utöver det ska vi se hur kända personer
påverkar reklamer.

2. Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att se hur två olika företag använder sig av identifikation,
visuell retorik och celebriteter i reklam. Vi vill se hur identifikation byggs och hur
celebriteter bidrar till att skapa identifikation. Är det någon skillnad gentemot en reklam
utan celebriteter? Vi finner det intressant att se om denna identifikation eller viljan till
att skapa identifikation förstärks av användandet av en celebritet i reklamen. Syftet är
även att se hur visuell retorik används och framförallt entymem och evidentia eftersom
att vi då kan se hur och med vilka premisser som budskapet lyfts fram. Till sist vill vi
även se om de skillnader som kan finnas i reklamerna kan bero på anpassning till olika
medier.
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2.1 Frågeställning
-

Hur skapas identifikation i studieobjekten?

-

Hur påverkas identifikationen vid användande av celebriteter?

-

Hur används visuell retorik i studieobjekten?

-

Hur anpassar företagen sig till olika medier?

3. Tidigare forskning
Gällande kombinationen retorik och reklam har det tidigare gjorts flera studier. Ett stort
antal av dessa har valt att titta på reklamfilmer för politiska kampanjer i Sverige och
USA. Men även rent kommersiell reklam har analyserats ur ett retoriskt perspektiv. Vi
skiljer oss från dessa studier på så sätt att vi vill se på hur anpassning till olika medier
fungerar samt kända personers inverkan i reklam och om identifikationen skiljer sig
med hjälp av dem.

3.1 Tidigare forskning rörande celebriteter och identifikation
Artikeln “Exploring the relationship between celebrity endorser effects and advertising
effectiveness” av Clinton Amos, Gary Holmes och David Strutton diskuterar sambandet
mellan celebriteter och deras effekt i reklam. Artikeln är publicerad i “International
Journal of Advertising, 27(2)” år 2008. Författarna kommer fram till att en positiv bild
av celebriteten kan överföras till en produkt eller ett märke och vice versa vid en negativ
bild. En positiv bild kan göra att försäljningen av en produkt ökar. Dock lägger
författarna till att mer forskning angående en negativ inställning behöver göras. Vad
Amos, Holmes och Struttons studie även visar är att de som påverkas mest av
celebriteter i reklam är studenter.1 Dessa resultat som vi har funnit i artikeln anser vi kan
vara relevanta för vår egen analys. Denna artikel kommer att användas för att stödja
slutsatser i vårt arbete.
Hur påverkar “kändisar” olika grupper av människor genom reklam? Detta skriver
Susanna Salomon, som är verksam vid Uppsala Universitet, om i sin D-uppsats från
2008 med namnet “Kändisar, reklam och mottagare - Hur skapar mottagare mening
kring kändisar i reklam?”. Salomon har använt sig av fokusgrupper som har fått se på
Clinton Amos, Gary Holmes & David Strutton (2008), Exploring the relationship between celebrity
endorser effects and advertising effectiveness, International Journal of Advertising, nr. 27/2, sid.
209-234.
1
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reklamfilmer och sedan diskuterat dessa. Det hon kom fram till i sin studie är att olika
åldersgrupper påverkas mer av celebriteter i reklam. Mest inflytande har dessa
reklamfilmer på personer i gruppen 15-18 år, sedan minskar detta med åldern. 15-18
åringar känner att de kan identifiera sig med “kändisar” och att de kan påverka deras
klädsel och vad de äter. I åldersgruppen 25-30 år kunde personerna identifiera sig till
viss del med celebriteter men då främst när det kommer till kläder. Denna åldersgrupp
identifierar sig även mer med celebriteter inom deras yrke. I gruppen 35-45 år har
personerna en relativt negativ syn på celebriteter och identifierar sig inte med dessa.
Dock påverkas även dessa av celebriteter i reklam och är benägna att vara
uppmärksamma längre på reklam där celebriteter medverkar.2 Problem som vi kan se är
att Salomon i sitt arbete använt tre fokusgrupper som har bestått av fyra till fem
personer. Att studien har använt få personer och inte varit mer omfattande leder till att
resultatet inte nödvändigtvis är representativt för den svenska befolkningen. Vi anser
dock att studien är en god indikator på svenskars syn på celebriteter i reklam. Det som vi
fann mest intressant för vår egen studie är hur olika åldersgrupper påverkas av
celebriteter. Vad som styrker Salomons resultat är att liknande studier har redovisat
liknande resultat. Amos, Holmes och Strutton skriver, som tidigare nämnts, i sin artikel
att studenter är de påverkas mest av celebriteter i reklam. Majoriteten av studenter är
unga personer och Salomons resultat stämmer således överens med Amos, Holmes och
Struttons.
I en artikel publicerad år 2002 diskuterar Benson P. Fraser och William J. Brown vilken
social påverkan celebriteter har på oss och då framförallt genom identifikation. Artikeln
heter “Media, Celebrities, and Social Influence: Identification With Elvis Presley” och
publicerades i “Mass Communication & Society, 5(2)”. Artikeln har studerat Elvisimitatörer och hur de identifierar sig med Elvis Presley. Det författarna kommer fram till
är att mottagare väljer värderingar och beteende som celebriteter uppvisar och tar sedan
efter dessa. Undersökningspersonerna ändrar inte bara sitt beteende när de imiterar
Elvis utan också privat.3 Efterliknandet av Elvis handlar inte bara om att vara en duktig
musiker. Att efterlikna Elvis i beteende och värderingar blir också viktigt för personerna.

Susanna Salomon (2008), Kändisar, reklam och mottagare - Hur skapar mottagare mening kring
kändisar i reklam?, <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:226520/FULLTEXT01.pdf>
(hämtad 4/5 -16).
3Benson P. Fraser, William J. Brown (2002), “Media, Celebrities, and Social Influence: Identification
With Elvis Presley.”, Mass Communication & Society, nr. 5/2, sid.183-206.
2
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Denna artikel anser vi vara relevant för vårt arbete då även vi är intresserade av att se
vilken påverkan identifikation med celebriteter har. Det som författarna presenterar
angående celebriteter kan vara applicerbart i våra studieobjekt med celebriteter.

3.2 Tidigare forskning rörande visuell retorik
En stor del av forskningen inom visuell retorik och reklam har studerat hur reklam
använder sig av retoriska stilfigurer och vilken inverkan dessa har på övertygandet i
reklamen. Exempelvis har en studie gjorts där användandet av visuella metaforer
undersökts. Studien resulterade i en artikel som publicerats i tidskriften Journal of
Marketing Communications och är författad av Jeong Se-Hoon. Studien har undersökt
olika reklamannonser och hur dessa använder sig av metaforer och visuell
argumentation. Det studien har kommit fram till är att användandet av visuella
metaforer kan stärka övertygandet i reklamen. Vidare visar även studien att implicita
visuella budskap fungerar mer övertygande än explicita. Två anledningar till detta lyfts
fram. Den första är att det krävs en större tankeprocess och utveckling av mottagaren
själv. Den andra är att en mottagare är mer trolig att acceptera ett budskap eller förslag
som denne konstruerat själv snarare än något som erbjuds explicit. Eftersom att vi i vår
studie vill studera hur entymem fungerar i studieobjekten anser vi detta resultat
intressant. Entymem bygger på att mottagaren når slutledningen själv.4
En annan relevant artikel för vår studie är skriven av Gajendra S. Chauhan och berör hur
reklambilder kan tolkas med hjälp av semiotik. Semiotiken ser till de tecken och
symboler som människor använder i sin kommunikation. Den visuella retorik teorin
lånar begrepp från semiotiken för att kunna förstå visuella budskap. Chauhan har
studerat en reklambild från Marlboro och analyserar vad bildens olika komponenter
representerar och väcker för känslor hos mottagare. Det som Chauhan kommer fram till
är att det inte är bilden i sig som är det centrala i reklam utan det som den symboliserar.
De känslor som väcks genom den valda miljön och underliggande budskap i exempelvis
texten är det som påverkar mottagaren. Det är således vad vi associerar med bildens
olika aspekter som leder till att reklamen fungerar övertygande. 5 Vi har valt att inte
Se-Hoon Jeong (2008), “Visual Metaphor in Advertising: Is the Persuasive Effect Attributable to
Visual Argumentation or Metaphorical Rhetoric?”, Journal of Marketing Communications, nr. 14/1,
sid. 59-73.
5 Gajendra S. Chauhan (2008), “The Semiotics of Visual Communication in Print Advertisement: How
to Read Between the Lines”, Language in India, nr. 8/4.
4
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använda oss av semiotikens begrepp i vår studie men vi finner det intressant att se på
hur underliggande budskap skapar känslor.

4. Teori
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska grund som analysen kommer att vila på. De
övergripande rubrikerna i detta kapitel är identifikation och visuell retorik.

4.1 Identifikation
Enligt Kenneth Burke kan du övertyga genom att tala samma språk som en annan
person. Med språk menar Burke inte bara det som sägs utan även till exempel idéer,
gester, tonläge och attityder. Det finns en likhet som förenar talaren och publiken.
Talaren bygger således sitt övertygande på att skapa identifikation mellan honom och
publiken.6 Burke tar upp som exempel att en person inte behöver vara likadan som en
annan för att kunna identifiera sig utan att dessa två genom gemensamma intressen kan
identifiera sig med varandra.7 Vidare kan identifikation skapas genom att en person inte
vill identifiera sig med en grupp. Personen kan då känna tillhörighet till en annan grupp
som motsätter sig den tidigare gruppen. Identifikationen skapas således genom en
gemensam fiende eller motsättning.8 Burkes idé om retorik grundar sig fortfarande i
övertygandet men utgår från att detta sker genom identifikation som skapas. Burke
menar att identifikation fungerar som ett komplement till det övertygande. 9 Även Appel
skriver att genom att skapa en gemensam grund med publiken kan du övertyga dem.
Vidare förklarar han olika sätt att skapa identifikation och att identifiera sig.10 De sätt
som Appel menar kan skapa identifikation kommer vi ha som utgångspunkt i vår analys
och de presenteras därför närmare i metod-avsnittet.
Mycket kritik har väckts mot Burke och detta är framförallt på grund av hans svåra,
krångliga språk och diskussioner som ofta kan anses irrelevanta för huvudfrågan.11Andra
har dock tagit Burkes teorier till sig och fortsatt att utveckla dem.
6

Kenneth Burke (1969), A rhetoric of motives. 1. ed., New York, sid. 55.
Burke (1969), sid. 20.
8 Burke (1969), sid. 22.
9 Burke (1969), sid. 24.
10 Edward C. Appel (2012), Language, life, literature, rhetoric and composition as dramatic action,
Oarpress, sid. 260.
11 Sonja K. Foss, Karen A. Foss & Robert Trapp (1991), Contemporary perspectives on rhetoric, 2. ed.,
Waveland Press, Prospect Heights, Ill, sid. 201.
7
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Identifikation fungerar, enligt Foss, Foss och Trapp, på tre olika sätt. Det första bygger
på gemensamma värderingar, genom att dela intressen i vissa frågor skapas
identifikation. Det andra sättet handlar om en gemensam motsättning eller fiende, även
om olika värderingar finns kan en gemensam motsättning göra att identifikation skapas.
Den tredje typen av identifikation fungerar omedvetet, vid köp av en produkt kan du till
exempel, utan att tänka på det, identifiera dig med personen som representerar
produkten.12 De ger även ett exempel på hur identifikation kan fungera detta. En
presidentkandidat kan säga att hon växte upp på en bondgård till en grupp bönder, om
bönderna blir övertygade om att de delar detta kan presidentkandidaten vinna deras
röster.13 Utgångspunkten för identifikations-begreppet är Burkes teorier och vi kommer i
detta arbete att utgå från dessa. Vidare kommer även Foss, Foss och Trapps utveckling
av begreppet att användas.

4.2 Visuell retorik
Den visuella retoriken är något som allt fler intresserar sig för och den beskrivs som ett
sätt att se och analysera vad som är övertygande i visuella objekt.14 Foss, Foss och Trapp
menar att många forskare intresserat sig för retorikens visuella kraft eftersom vi lever i
en visuell tidsålder. De menar att det visuella idag har samma betydelse för samhället
som talet en gång hade.15 Det finns andra ämnen som också har intresserat sig för bilder
och hur de fungerar. Dessa skiljer sig dock från retoriken. Psykologiska undersökningar
kan exempelvis studera hur människor tar till sig visuell information eller hur ögat rör
sig över bilder. Retoriska studier ser, till skillnad från andra ämnen, på hur bilder
påverkar sin publik, vilket inflytande de har samt hur de övertygar.16 Enligt Sonja Foss
finns det tre krav för att en bild ska klassas som visuell retorik, bilden ska vara
symbolisk, innehålla mänskligt ingripande och ha en publik vilket målet är att
kommunicera med.17

12

Foss, Foss & Trapp (1991), sid. 174f.
Foss, Foss & Trapp (1991) sid. 174f.
14 Brigitte Mral, Marie Gelang & Emelie Bröms (2016), Kritisk retorikanalys: text, bild, actio,
Retorikförlaget, Ödåkra, Sverige, sid. 83.
15 Foss, Foss, Trapp (1991), sid. 333.
16 Foss, Foss & Trapp (1991), sid. 333.
17 Sonja K. Foss (2005), “Theory of Visual Rhetoric.” In Handbook of Visual Communication: Theory,
Methods, and Media. Ed. Ken Smith, Sandra Moriarty, Gretchen Barbatsis, and Keith Kenney.
Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum, pp. sid. 141-152.
13
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Visuell retorik som forskningsområde är relativt nytt men redan under antiken hade
retoriken inslag av visuella budskap. Dessa bestod då främst av att försöka måla upp en
bild för sin publik men kunde även röra talaren själv. Det visuella fungerade dock främst
som ett hjälpmedel för det talade ordet som stog i fokus.18 Modern visuell
retorikforskning har dock rört sig bort från detta. Fokus ligger nu istället på hur det
visuella fungerar som ett fristående budskap.
Jens E. Kjeldsen skriver att överallt i vår vardag finns det bilder och visuella uttryck som
använder sig av metaforer, metonymier eller andra troper. Kjeldsen väljer att fokusera
på hur troper och figurer fungerar i visuella objekt snarare än vad som är det
övertygande.19 I detta arbete har vi valt att utgå från Mral, Gelang och Bröms. De har
formulerat ett tillvägagångssätt för att analysera bilder med hjälp av retorik som är
passande för våra studieobjekt. Deras forskning är modern och diskuterar hur visuella
budskap fungerar som fristående budskap vilket blir ytterst relevant för vår studie.
Här nedan kommer vi att presentera de teorier som vi kommer att ha som
utgångspunkter vid analys av den visuella retoriken i reklambilderna.

4.2.1 Manifest retorik och latent retorik
Manifest retorik kan ses som retorik i en klassisk tappning. Den består av tydliga
argument och är lätt att se. Manifest retorik får en snabb effekt och skapar en direkt
reaktion som kan vara både positiv och negativ. Budskapet framförs direkt till
mottagaren. Argumentationen behöver inte heller upprepas då den framkallar en snabb
respons.20
Latent retorik till skillnad från manifest retorik är inte tydlig utan är snarare dold eller
underförstådd. Latent retorik uppfattas inte alltid som retorik utan som information,
underhållning eller estetik. Argumentationen bygger på ethosappeller, struktur eller
estetik och behöver upprepas för att få effekt. Den bekräftar även redan existerande
opinioner och vanor och fungerar som en förberedelse för kommande handlingar.21

18

Mral, Gelang & Bröms (2016), sid. 82.
Jens E. Kjeldsen (2008), Retorik idag: Introduktion till modern retorikteori, 1. Uppl.
Studentlitteratur, Lund, sid. 281.
20 Mral, Gelang & Bröms (2016), sid. 85.
21 Mral, Gelang & Bröms (2016), sid. 85.
19
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Manifest och latent retorik fungerar i samspel med varandra. I ett objekt som öppet
argumenterar för en ståndpunkt exempelvis en valaffisch kan det även finnas
underförstådda budskap som förstärker argumentationen. Det är således av vikt att vara
uppmärksam på den latenta retoriken för att inte missa underliggande aspekter i
budskapet.22

4.2.2 Evidentia
Inom den klassiska retoriken finner vi begreppet evidentia som syftar till att talaren
genom användningen av exempelvis metaforer och beskrivningar målar upp en klar bild
för sin publik. De starkaste argumenten bygger på att talaren kan visa sin publik en
person, ett händelseförlopp eller något annat som stödjer talarens tes. Att använda sig av
bilder som visar riktiga situationer blir således övertygande. I och med att bilder som
inte manipulerats visar en faktisk situation kan de användas som tydliga bevis.23 Att
tolka om en bild är manipulerad eller inte är svårt, vi kan däremot ta i beaktning om
mottagaren uppfattar den situation bilden visar som en sannolik verklighet. Evidentia
blir i vår mening relevant att se på i analysen för att kunna tolka vad avsändaren vill lyfta
som bra med sin produkt i reklamen. Men även för att kunna se vad som lyfts fram som
skapar identifikation.

4.2.3 Entymem
Aristoteles beskriver entymem som kroppen till pistis, det vill säga ethos, pathos och
logos.24 Ett entymem innehåller en eller flera premisser men saknar en uttalad,
fullständig, logisk slutledning. Den slutsats som kan dras grundas i det sannolika eller
nödvändiga. Mottagaren får själv fylla i det som saknas och därmed komma fram till den
saknade premissen eller slutledningen.25 Ett exempel på ett entymem kan vara; Zlatan är
människa. Människor är dödliga. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att är Zlatan dödlig.
I detta exempel är det slutsatsen som saknas men trots detta kan mottagare fylla i det då
det är sannolikt.

22

Mral, Gelang & Bröms (2016), sid. 85f.
Mral, Gelang & Bröms (2016), sid. 86f.
24 Aristoteles (2012), Retoriken. Översättning, inledning och noter av Johanna Akujärvi;
introduktion av Janne Lindqvist Grinde, Åstorp: Retorikförlaget, sid. 23.
25 Aristoteles (2012), sid. 72.
23
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Mral, Gelang och Bröms skriver att nästan alla visuella argument är entymem. Detta
leder till en rationell eller känslomässig respons från mottagaren. Genom användningen
av entymem kan sändaren lyckas få mottagaren att själv dra slutsatser och mottagaren
blir då medskapande i processen. Genom att lyckas med detta medskapande blir det
visuella argumentet starkare och en stark övertygelse kan skapas.26 Eftersom att visuella
argument allt som oftast är entymem finner vi det relevant att se hur våra studieobjekt
använder entymem för att framföra budskap och försöka övertyga.
Att argumentera med bilder är dock inte alltid lätt. Sändaren måste anpassa sig till
publikens doxa som kan skilja sig avsevärt mellan olika grupper, länder och kulturer. Ett
visuellt argument kan därför tolkas annorlunda i olika grupper. Användningen av
entymem görs således inte helt utan risker eftersom sändaren inte kan vara säker på
vilken slutledning mottagaren kommer att dra.27

4.3 Doxa
Doxa beskrivs av Mats Rosengren som “de försanthållanden, trosföreställningar och
förgivettaganden som är det rådande inom en större eller mindre grupp människor.”28
Med andra ord är doxa det som vi tillsammans i vårt umgänge, samhälle eller land
kommit överens om är rätt, fel, sant och falskt. Vidare skriver Rosengren även om hur
viktig doxan är för de tre övertygandemedlen, ethos, pathos och logos. Utan att känna till
vilken doxa som råder, hur ska du då kunna veta vad som påverkar en publiks känslor?
Eller vad som uppfattas som en god karaktär hos en grupp människor?29

4.4 Celebritet
Vi har valt att ha med celebriteter som en teori för att senare i arbetet kunna utföra en
mer trovärdig och vetenskaplig analys. Dessa teorier anser vi hjälpa oss att dels definiera
vad en känd person är men även se vad studier säger om kända personers inverkan i
media.

26

Mral, Gelang & Bröms (2016), sid. 89.
Mral, Gelang & Bröms (2016), sid 89f.
28 Mats Rosengren (2008), Doxologi: en essä om kunskap, 2. utg., Retorikförlaget, Åstorp, sid. 71.
29 Rosengren (2008) sid. 86.
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En celebritet, eller en känd person ska vara någon utöver det vanliga som har speciella
kvalitéer och karisma.30 Boorstin definierar celebriteter som någon som är känd för sitt
kändisskap, en framställning av en person skapad för att möta publikens bild av någon
slags övermänniska.31 Båda dessa lyfter fram att en känd person ses av publiken som
någon utöver det vanliga. Turner menar att vi till och med kan se det exakta tillfället då
en person blir celebritet.32 Enligt honom sker det då media börjar att intressera sig för
personens privatliv istället för den offentliga rollen som till exempel saker som uppnåtts
inom sport.33
Kritik vi kan rikta mot teorierna som presenterats här är att dessa baseras på och
exemplifieras med hjälp av amerikanska celebriteter. Utgångspunkten för författarna är
därför också från amerikanska uppfattningar. Vi anser dock kändisskap vara något
universellt som enligt oss fungerar på liknande sätt runt om i världen och framförallt i
vår västerländska kultur. Detta gör att teorierna fungerar och är relevanta för vårt
arbete.

5. Material och metod
I detta kapitel presenteras det material som studien kommer att analysera samt den
metod som kommer att användas för analysen. Eventuell problematik som kan uppstå
med den valda metoden kommer att diskuteras.

5.1 Material och urval
Detta arbete ska studera reklambilder från två stora bilföretag nämligen Volvo och
Volkswagen. Då det främst är den visuella argumentationen som ska studeras har åtta
bilder från olika medier valts från båda företagen. Fyra av bilderna är hämtade från det
sociala mediet Instagram och två bilder har valts ut från respektive företag. I Volvos
bilder poserar Zlatan Ibrahimovic i ett kargt vinterlandskap med en ny Volvo. I
Volkswagens bilder ser vi Charlotte Kalla posera med en ny bil från dem. Dessa bilder
valdes då det finns tydliga likheter mellan de valda objekten. Alla visar ett

30Jessica

Evans & David Hesmondhalgh (2005), Understanding media: inside celebrity, Open
University Press, Maidenhead, sid. 17.
31 Boorstin Daniel J. (1961), The image: a guide to pseudo-events in America, New York, sid. 58.
32 Graham Turner (2004), Understanding celebrity, SAGE, London, sid. 8.
33 Turner (2004), sid. 8.
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vinterlandskap där en känd sportstjärna poserar med en bil från respektive företag.
Trots att bilderna vid en första anblick liknar varandra finns det även skillnader mellan
de fyra bilderna. Anledningen till att vi har valt två bilder från varje företag är för att
kunna visa upp en så representativ bild av företagens marknadsföring på Instagram som
möjligt.
Resterande fyra bilder är annonser från tidningar och valet av två bilder per företag är av
samma anledning som tidigare nämnts. Vi vill visa att sättet företagen marknadsför sig
på inte är engångsföreteelser utan representativa. I dessa reklambilder används inte
kända personer utan det är bilen som står i fokus. Annonserna publicerades vid ungefär
samma tidpunkt vilket även togs i beaktning vid urvalet. Vi anser att eftersom att
bilderna ligger relativt nära varandra i tiden så underlättar det analysen av materialet.
Som tidigare nämnts så menar Sonja Foss att det finns det tre krav för att en bild ska
klassas som visuell retorik. De Instagram-bilder och tidningsannonser som vi har valt
uppfyller alla dessa krav vilket gör dem relevanta för en visuell retorikananalys. Detta
kommer att studeras närmare och redovisas i analyskapitlet.
I urvalet fanns även andra bilreklamer med. Valet föll dock på Volvo och Volkswagen,
detta på grund av att likheterna som krävs för att göra en intressant analys fanns. Ett
exempel på detta är att båda företagen använder sig av kända svenska idrottsprofiler
vilket gör att en komparativ analys blir möjlig och intressant. Vi behövde även avgränsa
oss och tog då beslutet att fyra bilder från vardera företag var tillräckligt för att kunna
göra en relevant och representativ analys.

5.1.1 Volvo
Den första reklambilden från Volvo är publicerad på Instagram den 5:e december 2014
och visar Zlatan Ibrahimovic som står bakom en Volvo i ett kargt vinterlandskap.
Ibrahimovic är klädd i kamouflagekläder som är anpassade för snö och kyla och med
händerna i jackfickorna. På fötterna har han ordentliga kängor som passar in i den
militärliknande utstyrseln. I bakgrunden ser vi snötäckta fjälltoppar, is och himlen är
tung av gråa moln. Bilen är grå och blankpolerad och står parkerad på sidan av en isig
väg. Till bilden finns även en text som lyder “@iamzlatanibrahimovic’s Volvo XC70
#madebysweden. Utrustad med dieselmotorn D5, AWD, lack i Electric Silver och
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fälgarna Diamond Cut Tech Black. Bygg din egen XC70 i appen Bygg din Volvo.”34
Denna bild kommer hädanefter att benämnas som Zlatan bild 1.
Den andra reklambilden är även den publicerad på Instagram men är från den 12:e
november 2014. I bilden ser vi även här Ibrahimovic som poserar med en Volvo i samma
kläder. I denna bild står han dock lutad mot bilens motorhuv och har händerna knäppta
framför sig. Landskapet som visas är liknande första bilden, ett kargt vinterlandskap
med fjäll i bakgrunden. Även en bildtext har publicerats där det står “Gör din nästa resa i
en bil byggd för de svenska vägarna. Provkör Volvo XC70 med miljöklassad motor,
Driver Support och riktigt hög komfort. Välkommen till din Volvohandlare.”35 Denna
bild kommer hädanefter att benämnas som Zlatan bild 2.
Den första tidningsannonsen som valts ut visar en Volvo-bil framifrån mot en blå
bakgrund som ljusnar mot vitt längre ner på sidan. Annonsen är publicerad i Dagens
Nyheter den 5:e april 2016. Högst upp i högra hörnet finner vi Volvos logga. Över bilen
finns en rubrik “Det är insidan som räknas” samt en text;
Vi säger ofta att skönhet kommer inifrån. Kanske för att vi ibland behöver
påminnas om att inte låta oss förföras av ett vackert yttre. Det är svårt att låta bli.
Men det är värt ansträngningen. För sanningen är att vi människor är så mycket
mer. På insidan. Där finns allt det där som gör oss mänskliga. Allt det där som
binder oss samman. Det som gör att vi kan enas och hitta nya lösningar. Alldeles
för länge har samhället fokuserat på yta. Och bilindustrin är inget undantag. Det
är dags att ändra på det. Därför tänker vi på Volvo inte bara på den som ska köra
bilen, utan också på tonåringen som åker skateboard, joggaren på trottoaren,
barnen i baksätet, djuren i skogen och träden som vajar längs vägen. Därför
bygger vi bilar för människor som bryr sig om andra människor. Nu kommer en
helt ny Volvo. Och vi förstår att det är lätt att fastna på det yttre. Men glöm inte
bort: det är insidan som räknas.
Under bilen finns även text som lyder “Upplev Nya Volvo S90 på volvocars.se — Made by
Sweden”36 Denna bild kommer hädanefter att benämnas som Volvo annons 1.
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Den andra reklamannonsen som valts ut är publicerad i Dagens nyheter den 23:e januari
2016 och visar en grupp människor som står bredvid en Volvo i en hamn. De olika
personerna har olika härkomst och kön. De har olika kläder på sig. Arbetskläder, skjorta
och tröja eller ytterkläder. Personerna är olika till utseende och kIädsel. I bakgrunden
ser vi stora lyftkranar och en molnig himmel. Över personerna och bilen finns en rubrik
som lyder;
Great minds don’t think alike” samt en text “Vem är det som bygger de bästa
bilarna egentligen? Är det tyskarna? Italienarna? Svenskarna? Koreanerna? Eller
är det rentav amerikanerna? Sanningen är, att det inte är någon av dem. Det är
alla. Tillsammans. Ända sedan 50-talet har vi välkomnat människor från hela
världen till Hisingen i Göteborg, för att utveckla och bygga våra bilar. Inte av
omtänksamhet. Inte av medmänsklighet. Utan för att vi vet att det gör oss både
starkare och bättre. Mångfald stimulerar kreativitet. Det driver innovation. Det
hjälper oss att utveckla säkrare och smartare bilar anpassade efter våra kunders
ofta vitt skilda behov. Så om du någonsin funderat över vem som bygger de bästa
bilarna, då vet du nu. Det är människor. VOLVO — Made by People.
Längst ned på sidan finns även en text där det står “Made by Sweden”.37 Denna bild
kommer hädanefter att benämnas som Volvo annons 2.

5.1.2 Volkswagen
Den första reklambild som valts ut från Volkswagen publicerades på Instagram den 8:e
december 2015. Den visar Charlotte Kalla som kopplar in en sladd på framsidan av en vit
Volkswagen. Kalla är iklädd en svart vinterjacka, rosa mössa och vita vantar och tittar
rakt in i kameran och ler. Bilen står på snö och i bakgrunden skymtar barrträd. Till
bilden följer texten “Två laddade vinnare – Charlotte Kalla och hennes nya Passat
Sportscombi GTE!
@kalla_87 #PassatGTE #laddhybrid Foto: Kristofer Lönnå @kristoferlonna“.38 Denna
bild kommer hädanefter att benämnas som Kalla bild 1.
Den andra bilden är också publicerad på Instagram men den 20:e november 2015. I
bilden ser vi Kalla som står bredvid en vit Volkswagen. Hon är iklädd en grön
vinterjacka, en vit mössa och svarta byxor. I händerna har hon en renfäll och en röd låda.

37
38

Se bilaga 4.
Se bilaga 5.
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Bilen är täckt i frost och i bakgrunden ser vi en snötäckt röd stuga i ett vinterlandskap.
Bildtexten lyder “En glad skiddrottning! Charlotte Kalla vann säsongspremiären i
Bruksvallarna i överlägsen stil. Stort grattis@kalla_87!!
#Bruksvallsloppet#Bruksvallarna #Touareg”.39 Denna bild kommer hädanefter att
benämnas som Kalla bild 2.
De reklamannonser som valts ut från Volkswagen är båda publicerade i Dagens Nyheter.
Den första bilden, från den 2:a april 2016, visar en grå Volkswagen som kör på en väg i
stadsmiljö. Bakgrunden är suddig och hjulen på bilen tycks rulla. Över bilen finns en
rubrik i vit text där det står “Nya Passat GTE laddhybrid En ovanligt avancerad vanlig
kombi.” Nedanför denna text till höger finns en blå cirkel som innehåller texten “UPP
TILL 50 KM PÅ EL UPP TILL 1 000 KM TOTALT”. Under bilen finner vi två textstycken,
det första lyder “ Pris från 421 000 kr.” Och under denna text står det “Utrustad med
bland annat: Adaptiv farthållare, ACC inklusive Front Assist och City Emergency Brake,
Aluminiumklädda pedaler, App-Connect (MirrorLink och Apple CarPlay), Bluetooth
handsfree, Climatronic, 3-zons klimatanläggning, ErgoComfort förarstol, i läder
Nappa/Alcantara, Instegslister i rostfritt med GTE-emblem, LED-strålkastare och LEDvarselljus med C-signatur, Radio Composition Media”. Till höger om denna text finns två
silvergrå rutor varav den första innehåller texten “FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN KRONOR*
1117” och den andra “LEASING FRÅN KRONOR** 2370”.40 Denna bild kommer
hädanefter att benämnas som Volkswagen annons 1.
I den andra reklamannonsen från Volkswagen, som är publicerad den 26:e januari 2016,
står fyra Volkswagen-bilar på frusen mark. Tre av bilarna står på rad med fronten mot
kameran och den fjärde står riktad mot vänster. Himlen visar en gryning där solen är på
väg upp. Över bilarna i bildens högra hörn är Svenska längdåknings landslagets symbol
placerad. Över bilarna finns även en vit text “Ski Team Edition med 4MOTION och
WiFi.” Under bilden finns en text mot vit bakgrund som lyder “Med 4MOTION
fyrhjulsdrift blir vinterresan ett sant nöje. Då får du bättre väggrepp, körstabilitet och
inte minst framkomlighet när du som mest behöver det. Just nu erbjuder vi dessutom
Ski Team Edition till alla våra modeller med 4MOTION. Då ingår en 4G WiFi-router
laddad med en surfpott på hela 300 GB som till exempel räcker till ca 300 timmar
39
40
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streamad video. Så välkommen in och provkör så får både du och familjen uppleva såväl
körglädje som surfglädje.” Till höger om denna text är Volkswagens logga placerad och
under loggan är företagets slogan “Das Auto.” placerad.41 Denna bild kommer hädanefter
att benämnas som Volkswagen annons 2.

5.2 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till detta material för att arbetet ska vara inom rimliga
gränser för en kandidatsuppsats. Vid användandet av fler bilder skulle analysen
troligtvis bli för lång. Med fler bilder finns också risken att misslyckas med att göra
tillräckligt djupa analyser då vi bara skulle få plats med att beröra ämnet ytligt.
I Volkswagens annonser samt i en av Volvos finns en liten text under bilden som
beskriver bilarnas specifikationer. Volkswagens text är utförligare med en längre
beskrivning av vad bilen är utrustad med vilket är relevant vid analysen. I Volvo står till
exempel specifikationer om bränsleförbrukning och pris vilket vi inte funnit relevant för
analysen. Vi har därför valt att inte ha med denna i materialbeskrivningen. Volkswagens
text är formulerad annorlunda och mer relevant för studien, därför har vi valt att ha med
denna text.
Även teorimässigt har avgränsningar gjorts. Vi har valt att inte titta närmare på
stilfigurer som till exempel metaforer då undersökningen av tidigare forskning visat att
detta har gjorts flera gånger tidigare. Vi har istället valt teorier som inte använts lika
mycket och aldrig tidigare till vårt studieobjekt. Vi anser även att det är intressant att se
på till exempel entymem och dess effekt på våra studieobjekt eftersom att visuella objekt
i stort sett alltid är uppbyggda av entymem.

5.3 Metod
I detta kapitel presenteras de metoder vi har planerat att använda för att kunna
genomföra vår analys av materialet. Metoderna kommer att utgå från ett hermeneutiskt
synsätt, det är således författarnas tolkningar analyserna baseras på. Vidare kommer
författarna att genomföra en analys var. Hallberg kommer att under punkt sju analysera
Volvo medan Wigren under punkt åtta kommer att studera Volkswagen.

41

Se bilaga 8.
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5.3.1 Identifikationsanalys
I den identifikationsanalys som kommer att göras kommer vi först att se till de tre
aspekter som Foss m.fl. menar att identifikation bygger på och som nämnts i teoriavsnittet. Först ska vi analysera vilka gemensamma värderingar som kan finnas i
studieobjekten. Efter det kommer vi att se om det finns några gemensamma fiender eller
motsättningar för att till sist se om det finns någon omedveten identifikation genom en
representant för produkten i studieobjekten. Genom att se till dessa aspekter hoppas vi
få en övergripande bild av identifikationen som skapas i bilderna. Men genom att endast
se till dessa delar finns risken att missa andra relevanta aspekter som kan leda till att
identifikation skapas. Vi kommer därför att även använda oss av Appels
identifikationstaxonomi. Denna benämns som PAIVE vilket står för pieties, allegiances,
interest, values och experiences. Detta är fem olika sätt att identifiera sig och vi har i
detta arbete valt att översätta dem till svenska. Begreppen kommer framöver benämnas
som övertygelser, lojaliteter, intressen, värderingar och erfarenheter. Övertygelserna är
vad vi tror och anser gällande det sociala, politiska och religiösa medan lojaliteter är
saker vi känner tillhörighet till, i vårt fall till exempel ett bilmärke eller en grupp
människor. Intressen handlar om att kunna identifiera sig med till exempel arbete, klass
och vad som allmänt intresserar oss. Riktlinjerna vi följer i livet, de värderingar vi har är
ytterligare ett sätt att identifiera sig och till sist finns även erfarenheterna. Tidigare
upplevelser som vi haft och som vi kan identifiera oss med.42 Vi kommer att gå igenom
dessa steg var för sig och se vilka aspekter i bilderna som kan kopplas till de olika stegen.
Anledningen till att vi tar upp båda dessa två synsätt är för att vi anser att Foss, Foss och
Trapps metod ger en bra överskådlig bild av identifikationen. Appel ger oss sedan en
djupare analys och går in på fler delar och sätt att identifiera sig. Fördelen som vi ser
med Foss, Foss och Trapp är att vi med deras metod lättare kan se åtskillnad. Det finns
ett steg i metoden för det, den gemensamma motsättningen. Vid användande av endast
Foss, Foss och Trapps metod finns även risken att missa intressanta identifikationsappeller. Exempelvis kan två personer ha vitt skilda värderingar men ändå ha samma
intressen och därigenom skapas identifikation. Appels taxonomi blir således ett bra
komplement till denna metod då det genom den går att se närmre på de olika delarna
som kan leda till identifikation.

42

Appel (2012), sid. 283
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5.3.2 Visuell retorikanalys
En visuell retorikanalys ser på visuella budskap och tecken men till skillnad från andra
discipliner som till exempel en konstvetenskap så fokuserar retorikanalysen på det
övertygande.43 Vi har i detta arbete valt att utgå från Mral, Gelang och Bröms tre steg för
att analysera visuella objekt. Dessa tre steg är bildens natur, bildens funktion och till sist
värdering av bilden.44 Bildens natur handlar om att kartlägga vad som bygger bilden och
detta görs genom att se objektet dels på en manifest, synlig nivå samt en latent,
underliggande nivå.45 Vi kommer på denna nivå studera vilka budskap som finns i
studieobjekten. Vi kommer även att se på evidentia, vad som lyfts fram och hur entymem
används för att övertyga. Dessa två teorier anser vi intressanta för att se hur budskapen,
både explicita och implicita, presenteras. Nästa steg, bildens funktion, är att se på
mediet objektet är publicerat i, avsändaren och dennes syfte med objektet och även
publiken som avsändaren riktar sig till.46 Under detta steg kommer vi att se hur
avsändaren har anpassat sig till de medium som bilderna är publicerade i. Även vilken
som är den tilltänkta publiken och om bilderna förhåller sig till detta kommer att
analyseras. Detta kopplas till vilken funktion bilden är tänkt att fylla, det vill säga varför
bilden är publicerad. Till sist ska vi se om objektet motsvarar de värderingar som vi har i
samhället, är det etiskt korrekt och objektivt presenterat samt om objektet fyller sin egen
funktion.47 Detta är det tredje steget och benämns, som tidigare nämnts, värdering av
bilden.
Precis dessa tre steg beskrivs även av Sonja Foss i en artikel från 2005.48 Det här är en
vedertagen metod som använts i flera år. Vi anser den därför effektiv och relevant för att
kunna studera den visuella retoriken i våra studieobjekt.

5.4 Metodproblem
I en visuell retorikanalys går det att se på många olika saker, allt från färger till
disposition. Vi ser avgränsningarna som måste göras i metoden som ett problem. För att
få en djupare analys av bilderna har vi valt att fokusera på entymem och evidentia och
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46 Mral, Gelang & Bröms (2016), sid. 106.
47 Mral, Gelang & Bröms (2016), sid. 107.
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konsekvensen av detta blir att andra saker som kan vara intressanta uteblir. Hade
studien istället valt att ta med exempelvis färger hade resultatet kunnat skilja sig. En
färganalys hade kunnat lyfta fram andra aspekter i bilderna som kan förbises vid analys
av endast entymem och evidentia.
Vidare ser vi viss problematik med identifikationsanalysen. Identifikation skapar känslor
som kan leda till att mottagaren blir mer benägen att ta till sig budskapet men kan även
fungera övertygande. Detta fokus på känslor ser vi dock som ett potentiellt problem. I
användandet av vår valda metod riskerar vi att missa andra övertygande aspekter som
exempelvis berör ethos och logos. Dock anser vi att, precis som Lundsford och Ede
skriver, ett större fokus ligger på känslomässig argumentation i modern retorik.49
Trots problemen som här beskrivits anser vi att analysmetoderna är tillräckliga och
fungerar väl för våra studieobjekt. Detta för att vi inte anser att problemen påverkar
studiens huvudfokus eller kommer påverka resultatet avsevärt. Det är fortfarande fullt
genomförbart.

6. Bakgrund
Sociala medier är ett förhållandevis nytt fenomen och definieras av
Nationalencyklopedin som ett “samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter
användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller
ljud.”50 Det som skiljer sociala medier från massmedier är att personerna som använder
mediet är de som producerar innehållet och inte en professionell organisation. 51
Kommunikationen utvecklas ständigt och det finns idag helt nya medier för
kommunikationen gentemot för bara ett par år sen. McLuhan skriver om olika medier
och drar paralleller med järnvägen. Järnvägen införde inte hjulet eller transporten, det
den däremot gav upphov till var nya arbeten, städer och bidrog till snabbare
transporter.52 På samma sätt bidrar nya medier med nya sätt att kommunicera och
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Andrea A. Lundsford och Lisa S. Ede (2014), ”Om distinktioner mellan klassisk och modern
retorik”, Rhetorica Scandinavica, nr. 68, sid. 17.
50 Lennart Weibull, Magnus Eriksson, Nationalencyklopedin, “Sociala medier”,
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marknadsföra sig på. Instagram är ett socialt medium med över 300 miljoner användare
och det är just Instagram som vi valt att hämta hälften av vårt material från.53
Användandet av Instagram har ökat kraftigt det senaste åren och det är främst yngre
personer som använder Instagram. Antalet äldre som använder Instagram har förvisso
ökat med åren men antalet användare minskar ju högre åldern är.54 I mediet
papperstidning är det tvärtom. De som främst läser papperstidningar är personer i
åldrarna 66-76+. För detta medium minskar istället antalet läsare ju yngre personerna
är.55 Dagens Nyheter där vi har hämtat annonserna har utvecklats genom att publicera
sina papperstidningar på internet. Sedan 2012 finns papperstidningen tillgänglig i
digitalt format på internet för en viss summa.56 Utifrån skillnaden mellan medierna där
vi hämtat vårt material finner vi det intressant att se om anpassningen och övertygandet
skiljer sig.
Härnäst kommer de två företagen, Volvo och Volkswagens, bakgrunder att redovisas.
Uppdelningen är på grund av att analysen kommer att vara uppdelad i två. En för Volvo
och en för Volkswagen.

6.1 Bakgrund Volvo
Volvo är från början en svensk biltillverkare som producerade sin första bil redan 1927.
Företaget har sedan utvecklats till ett globalt etablerat företag som levererar bilar
världen över.57 År 2010 köptes Volvo Car Group av det kinesiska företaget Zhejiang
Geely Holding. Företaget har dock fortfarande sitt huvudkontor och en del av sin
produktion i Sverige.58
Volvo skriver på sin hemsida om deras kärnvärden som de menar genomsyrar hela
verksamheten. De har sammanfattat dessa värden i tre ord säkerhet, kvalitet och
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miljöomsorg. Volvo skriver att allt företaget gör utgår från människor och att de vill göra
människors liv enklare, säkrare och bättre. Detta beskriver de som “The Volvo way”.59
Dessa tre värderingar är inte bara viktiga när det kommer till bilar utan är viktiga
värderingar för människor överlag i dagens samhälle. I världen idag är det oroligt och
miljöpåverkan fortsätter att öka. Att känna trygghet samt att värna om vår miljö är
därför viktigt för människor världen över.
Volvo har gjort ett flertal olika reklamkampanjer som blivit uppmärksammade och
vunnit priser. Sedan år 2014 har företaget ett samarbete med fotbollsspelaren Zlatan
Ibrahimovic för att marknadsföra sina bilar.60 Ibrahimovic agerade huvudperson i
reklamkampanjen “Made by Sweden” och medverkade i såväl reklamfilm som i
reklambilder.61 Denna kampanj har belönats med priser från bland annat
branchorganisationen Sveriges mediebyråer.62 De två bilder som publicerats på
Instagram som kommer att studeras är en del av denna kampanj. Volvo har sedan
fortsatt på temat “Made by” och skapat “Made by people”. I denna kampanj är det Volvos
anställda som står i fokus.63 Kampanjen har fått stor uppmärksamhet i Sverige då Volvo
visar upp anställda med olika kön och kulturell och etnisk bakgrund.64
Tidningsannonserna lyfter frågor som är aktuella i samhällsdebatten, till exempel
mångfald och jämlikhet. Båda tidningsannonserna som vi har valt är en del av “Made by
people”-kampanjen.
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6.2 Bakgrund Volkswagen
År 1935 i Tyskland togs den första prototypen fram för vad som skulle vara den tyska
“folkbilen”. Företaget Volkswagen grundades i maj 1937.65 1938 invigs Volkswagens
fabrik och deras folkbil presenteras.66 Efter ett par lyckade år kommer Volkswagens bilar
till Sverige år 1948 och blir populära direkt. Till en början ansvarade Scania för
försäljningen av Volkswagen i Sverige. Detta upphörde dock i början av 2000-talet när
Scania sålde sitt ägarskap till Volkswagen AG. Genom detta blev Volkswagen i Sverige ett
dotterbolag, helt ägt av koncernen Volkswagen AG.67 Volkswagen är idag en av världens
största biltillverkare och är etablerade i 153 länder världen över.68
Volkswagen har sedan 2009 varit samarbetspartner till det svenska längdskidlandslaget.
I början av 2015 började, genom detta samarbete, reklamfilmer från Volkswagen visas
där längdskidlandslaget medverkade med Charlotte Kalla som huvudperson. Kalla hade
då blivit framröstad till Sveriges populäraste idrottare och hon har sedan dess fortsatt att
figurera i Volkswagens olika typer av reklamer.69
Värt att nämna är att Volkswagen drabbades av en kris i september 2015 när det visade
sig att deras bilar gjorde större avgasutsläpp än vad som redovisats. Det här var ett
medvetet fusk av Volkswagen själva. De hade manipulerat sina bilar med ett
datorprogram som gjorde att utsläppen minskade vid test av bilarna. Denna skandal blev
enormt stor och det handlade om ungefär 11 miljoner bilar runt om i världen.70 Som
nämnts i bakgrunds-avsnittet om Volvo är miljöfrågor som många engagerar sig i. Vi
anser därför att det är relevant att nämna denna skandal då den påverkat Volkswagen.
Detta är inget som direkt rör vårt arbete men kommer att tas i beaktning när analys av
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reklambilder efter krisen görs eftersom att det är en omständighet Volkswagen måste
förhålla sig till.

7. Analys Volvo
I detta kapitel kommer analysen av Volvo att redovisas. Först kommer jag att se på hur
identifikation används på de olika medierna för att sedan gå in på det visuella. Vidare
kommer jag även att studera hur en celebritet påverkar studieobjekten genom
identifikation. Denna analys är författad av Hallberg.

7.1 Identifikation
I detta avsnitt kommer jag att redovisa hur identifikationen i reklambilderna fungerar
övertygande på Instagram och sedan i tidningsannonserna.

7.1.1 Instagram
Instagram är, som tidigare nämnts, ett socialt medium som idag är väldigt populärt. Via
detta medium har Volvo publicerat reklambilder med fotbollsspelaren Zlatan
Ibrahimovic. Både Zlatan bild 1 och Zlatan bild 2 visar samma miljö, det som skiljer
bilderna åt är att Zlatan befinner sig på olika sidor av bilen. Utifrån Foss, Foss och
Trapps tre sätt att identifiera sig kan vi se att delade intressen och värderingar finns i
bilden. Volvo visar upp ett kallt vinterlandskap på båda bilderna och detta kan ses som
att deras bilar är säkra och klarar av dessa förhållanden. Något som svenska bilköpare
förmodligen vill ha och därigenom finns det gemensamma intressen och värderingar.
Den andra typen av identifikation som beskrivs av Foss, Foss och Trapp, en gemensam
motsättning, skulle även det kunna vara vinterlandskapet. Volvo målar i bilderna upp
förhållandena som en fiende mot vår säkerhet. Det blir en fiende som både Volvo och
köpare delar och på så sätt kan identifikation uppstå. Det behöver dock inte vara så, det
finns även mottagare som uppskattar miljön som visas upp. Det går därför också att se
vinterlandskapet som något mottagare njuter av istället för en fiende. Mottagare som
åker på till exempel skidsemester vill ha dessa förhållanden. Precis som de som är ute
efter närheten till naturen. Mottagare med denna inställning kan då identifiera sig
genom detta istället. Genom detta synsätt på förhållandena blir det istället ett intresse
för mottagare. Hur mottagaren tolkar förhållandena är baserat på doxa. Tolkas
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förhållandena som ett hot eller en fiende uppstår det andra steget av identifikation, en
gemensam motsättning.
Det sista sättet att identifiera sig är att vid köp till exempel identifiera sig med personen
som är ansiktet utåt för märket. Det här blir tydligt i Instagram-bilderna. Texten till
Zlatan bild 1 berättar att bilen på bilden är Zlatans egna. Zlatan kör Volvo och en köpare
kan således identifiera sig med Zlatan och därigenom också med avsändaren Volvo. I
texten till Zlatan bild 2 framgår inte att det är Zlatans egen bil men eftersom Zlatan
figurerar som ansiktet för Volvo på bilden kan identifikation ändå skapas.
Först i Appels taxonomi kommer övertygelserna. Jag finner inte några religiösa eller
politiska övertygelser i någon av Instagram-bilderna från Volvo. Zlatan har ingen uttalad
politisk eller religiös åsikt vilket gör att det inte skapas någon identifikation genom
honom heller.71 Det Zlatan indirekt har uttryckt är att han inte delar åsikter med
Sverigedemokraterna.72 För personer som känner till detta och inte håller med
Sverigedemokraterna finns den politiska övertygelsen som Appel beskriver och är enligt
Foss, Foss och Trapp en gemensam motsättning. Det här skapar då, utifrån
förutsättningarna, identifikation med mottagarna genom båda Instagram-bilderna.
Nästa steg, lojaliteterna handlar om tillhörighet vilket båda bilderna skapar. Som
tidigare har nämnts så är det ett kallt vinterlandskap som gestaltas i bilden. I Sverige är
doxan sådan att vi har upplevt och kan identifiera oss med kalla vintrar och
omständigheter som kommer med detta. Oavsett om det anses som positivt eller
negativt med den kalla vintermiljön så är det ändå något som mottagare associerar med
Sverige. Båda reklambilderna skapar genom detta en tillhörighet till Sverige. Precis som
mottagare kan känna en tillhörighet och lojalitet mot bilmärket Volvo som tidigare var
svenskt.
Även Zlatan bidrar till denna känsla av svenskhet. Att placera Sveriges största
fotbollsspelare i ett svenskt vinterlandskap gör att mottagare kan känna en tillhörighet
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till Sverige. Genom att känna en lojalitet till Zlatan kan detta överföras till bilmärket
Volvo och Sverige. Mottagare känner ytterligare tillhörighet och lojalitet genom att
Zlatan är med. Att vara lojal mot Zlatan som fotbollsspelare och Sveriges lagkapten kan
alltså göra att det skapas lojalitet till Volvo och därigenom även Sverige. Kampanjen från
Volvo heter “Made by Sweden” och märket Volvo anses svenskt vilket bidrar till
tillhörigheten till Volvo. Volvo skapar i båda Instagram-bilderna en känsla av svenskhet
som hela kampanjen bygger på. Det blir väl anpassat för att skapa identifikation med
mottagarna. Alla de olika elementen i Instagram-bilderna, miljön, bilen, Zlatan, bidrar
till att skapa identifikation mellan mottagare och bild.
Intressen är det tredje steget i Appels taxonomi. Intressen som skapar identifikation
med mottagarna finns det flera av. Det centrala i bilderna är en bil av märket Volvo. Dels
finns intresse för bilar allmänt men även för Volvo-bilar specifikt. Om en mottagare har
ett intresse för bilar skapar det en gemenskap med Volvo som biltillverkare. Ett intresse
för bilar kan således leda till att mottagare kan identifiera sig med Volvo.
Genom förhållandena i Instagram-bilderna ser jag också kopplingar till intressen som
utspelar sig i dessa miljöer, till exempel skidåkning. Appel menar att intressen innefattar
sociala intressen och även saker som skapar nyfikenhet och fascination.73 Personer med
sociala intressen, fascination eller nyfikenhet för miljöer som den på bilderna kan
således identifiera sig med dem. Genom Zlatan finns också intresset för fotboll. Det
Zlatan bidrar med i aspekten intressen är en ytterligare publik. Intresset för fotboll och
Zlatan är i Sverige stort och detta intresse skapar identifikation eller en vilja att
identifiera sig med bilderna. Fraser och Browns studier, som redovisats i tidigare
forskning, har visat att personer väljer ut värderingar och beteende som celebriteten har,
enligt den bild media målar upp, och tar sedan efter dessa. Genom att Zlatan är med i
bilden kan personer som ser upp till och intresserar sig för honom påverkas och vilja
identifiera sig med Zlatan som kör en Volvo. Som nämnt i teori-avsnittet så ses en
celebritet som en person utöver det vanliga. Zlatan blir en sådan person och därigenom
ser många även upp till honom. Eftersom att mottagare väljer ut olika sätt för att
efterlikna celebriteter som de ser upp till finns möjligheten att mottagare som har ett
intresse för Zlatan också väljer Volvo. Det kan ske, som i det här fallet, medvetet eller
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omedvetet som Foss, Foss och Trapp beskrivit. Mottagare kan identifiera sig med Zlatan
genom att köra en Volvo. Oavsett vilket så grundar det sig i ett intresse för Zlatan.
Värderingar har jag tidigare varit inne på via Foss, Foss och Trapps tre steg. Precis som
jag nämnde då så bygger värderingarna i bilden mycket på trygghet. Det kalla
vinterlandskapet visar upp förhållanden som vi måste anpassa oss till och Volvo
erbjuder tryggheten att klara av det här. Säkerheten är en värdering som de flesta kan
identifiera sig med. Bilförare vill känna sig trygga och säkra i trafiken och Volvo lyckas
därför skapa identifikation med båda Instagram-bilderna. Som nämndes i bakgrunden
är det oroligt i världen idag, detta bidrar till att en känsla av trygghet är viktig. Till bilden
Zlatan bild 2 står det även i texten att bilen har en miljöklassad motor. Texten berättar
att Volvo värnar om miljön, något som även kan tolkas från bilderna. Naturen är kall och
hård men ändå vacker och Volvos bil är placerad i denna natur. Bilen passar in bra i
naturen och mottagare kan tolka det som att bilen är miljövänlig. Detta är en värdering
som skapar identifikation. Samhället är idag präglat av hotet mot vår miljö och att bilen
är miljövänlig blir en värdering som är viktig för många. Genom de gemensamma
värderingarna gällande säkerhet och miljö kan mottagare identifiera sig med Volvo.
Sist så har vi de erfarenheter vi bär med oss. Det kalla landskapet i bilderna är en
erfarenhet för majoriteten av den svenska befolkningen. Mottagarna bär förmodligen
med sig både positiva och negativa erfarenheter från landskapet. Positiva från till
exempel resor till fjällen. Negativa från till exempel olyckor som har skett på grund av
vädret. Oavsett om erfarenheterna är positiva eller negativa så är det erfarenheter som
mottagarna kan identifiera sig med. Zlatan bidrar med ytterligare en dimension av
identifikation till detta. Utöver erfarenheterna av landskapet så finns det även
erfarenheter med Zlatan, till exempel minnen av något speciellt han har gjort på
fotbollsplanen. För mottagare med sådana erfarenheter av Zlatan förstärks då
identifikationen och Volvo gynnas av det precis som ett intresse för Zlatan fungerar
positivt. Vidare finns de mottagare som kör eller har kört en Volvo tidigare. Dessa
mottagare kan ha negativa eller positiva erfarenheter av Volvos bilar. Identifikationen
via dessa erfarenheter kan då både gynna och missgynna Volvo beroende på
mottagarens erfarenheter. En person som kört Volvo i många år och vart nöjd med bilen
har positiva erfarenheter av märket. Men en person som bemöts dåligt av personal från
Volvo eller krockat i en Volvo kan ha negativa erfarenheter.
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Utifrån detta kan vi rimligen anta att identifikationen i bilderna inte är särskilt anpassad
till en viss grupp människor. Det går att argumentera för att bilderna är riktade till unga
människor på grund av det medium som används då majoriteten av användarna är unga.
Även att Zlatan är med talar för detta eftersom att tidigare studier har visat att unga
påverkas mer av celebriteter i reklam än äldre. Att Zlatan är med i bilderna är dock det
enda jag kan se utifrån identifikations-aspekterna som tyder på anpassning till mediet.
Volvos båda Instagram-bilder använder identifikationen för att skapa en gemenskap
med mottagarna. Det fungerar som det exempel med presidentkandidaten som nämndes
i teoriavsnittet. Kan Volvo övertyga mottagarna om att deras intresse för det som
framgår i bilderna, till exempel säkerhet och miljö, delas med Volvo så fungerar alltså
Instagram-bilderna bra. Volvo lyckas med att skapa identifikation i Instagram-bilderna.
De är dock inte anpassade efter någon särskild publik utan fungerar väl till de flesta
mottagare. Hade Volvo anpassat sig efter en yngre publik, som är den största
användaren av Instagram, hade bilderna förmodligen kunnat fungera ännu bättre.

7.1.2 Annonser
Volvos tidningsannonser liknar varandra till viss del. Till skillnad från Instagrambilderna finns det dock också stora skillnader bilderna emellan. I båda dessa
tidningsannonser så är det text snarare än bild som står i fokus. Både texten och det
visuella kommer att tas i beaktning när identifikationsanalysen utförs.
Värderingar och intressen i dessa två annonser skiljer sig avsevärt. Volvo annons 1
fokuserar på säkerheten medan Volvo annons 2 fokuserar på mångfald. I Volvo annons 1
står det att vi måste bry oss om till exempel joggaren på trottoaren, barnen i baksätet
och, tonåringen som åker skateboard. Vidare skriver Volvo att de bygger bilar för
människor som bryr sig om människor och att det är därför insidan räknas även om det
är lätt att fastna på det yttre. Därefter visas en stor bild på bilens utsida. Värderingar och
intressen blir explicita i texten, säkerheten är det som är fokus i reklamen, medan det
visuella inte säger särskilt mycket. Volvo annons 2 däremot fokuserar som sagt på
mångfald, även denna värdering och intresset blir explicita i texten men visas tydligt
även visuellt. Människorna på bilden styrker den mångfald som Volvo skriver om och
stärker därför även värderingarna.
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De gemensamma motsättningarna är i Volvo annons 1 alla hot som finns mot vår
säkerhet. Flera av dessa hot nämns i texten och byggs upp som fiender till oss och därför
är hoten även fiender för Volvo. Här byggs identifikationen genom att Volvo tillsammans
med mottagarna kämpar mot hot och för vår säkerhet. I Volvo annons 1 fungerar de
gemensamma motsättningarna på samma sätt som i Instagram-bilderna. Volvo annons
2 bygger istället på att utveckling och kreativitet kommer med mångfald. Här blir den
gemensamma motsättningen istället en arbetsplats utan mångfald. Debatten om
mångfald är idag stor. För personer som anser att mångfald är bra skapar Volvo annons
2 identifikation genom den gemensamma motsättningen. Men för personer som är emot
mångfalden så finns inte motsättningen och identifikationen uteblir därför.
Foss, Foss och Trapps sista steg, den omedvetna identifikationen saknas i dessa två
annonser. I ingen av de två finns en speciell person, ett ansikte utåt, att identifiera sig
med. I Volvo annons 2 finns flera personer med och det är tydligt att dessa har olika
arbeten, där skulle en omedveten identifikation kunna uppstå med någon av dessa
genom arbete. Dock ligger fokus i annonsen snarare på gruppen än på individen och
detta fungerar då inte lika effektfullt som med till exempel Zlatan i Instagram-bilderna.
Utifrån Appels första steg, övertygelserna, går det att se att politiska och religiösa
budskap lyfts fram i en av annonserna, Volvo annons 2. Volvo gör detta genom att visa
upp mångfald i bilden och att i texten framföra att nationalitet inte spelar någon roll
utan att det är människor tillsammans som lyckas. Det finns inget direkt religiöst
budskap men Volvo visar att alla religioner är välkomna. Samtidigt blir det ett politiskt
ställningstagande mot främlingsfientliga partier. I Volvo annons 1 finner jag inga
politiska eller religiösa budskap i varken bild eller text. Anledningen till avsaknaden av
religiösa budskap kan vara att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. 74
Religion blir således inget som svenskar överlag identifierar sig med och därför blir det
inte av någon särskild vikt. Att försöka skapa övertygande genom identifikation med
religion blir svårt i Sverige. Att framföra politiska budskap är inte heller något som är
vanligt i svensk reklam. Det är en stor risk att göra det eftersom att försöka skapa
övertygande genom identifikation med politiska budskap kan göra att du tappar en stor

74

Thomas Lerner, publicerad 25/5 -15, “Hur sekulariserade är vi egentligen?”, Dagens Nyheter,
<http://www.dn.se/insidan/hur-sekulariserade-ar-vi-egentligen/> (hämtad 25/4 -16).

27

del av mottagarna. Av denna anledning är det bra att Volvo inte skapar identifikation
med politiska budskap.
De lojaliteter som går att se i annonserna är framförallt Volvo-kunder. Mottagare som
äger en Volvo känner en lojalitet och tillhörighet till märket och kan därigenom
identifiera sig med märket Volvo. Som tidigare nämnts så fokuserar texten i Volvo
annons 2 på mångfald och detta tydliggörs med bilden i annonsen. Genom att trycka på
mångfalden och visualisera det så visar Volvo att alla är välkomna. I bilden finns, som
tidigare nämns, personer av olika kön och härkomst. Personernas klädsel skiljer sig även
den. Det finns personer med arbetskläder för industriarbete, mer uppklädda personer i
skjorta och vardagligt klädda personer. Alla är som sagt välkomna till Volvo och det här
gör i sin tur att alla kan känna en tillhörighet. På ett sätt bygger detta, precis som i
Instagram-bilderna, på svenskhet. Här förmedlar Volvo sin syn på svenskhet genom att
skriva ut “Made by people” och sedan “Made by Sweden”. Volvos syn baseras inte på det
som kan anses som klassiskt svenskt utan tar istället upp fördelar med att ha mångfald.
I Volvo annons 1 finns inte samma lojalitet eller tillhörighet. Volvo lyfter fram olika
grupper som är hotade av trafiken och dessa är möjliga att känna tillhörighet till.
Tonåringar som åker skateboard, joggaren på trottoaren, barnen i baksätet, djuren i
skogen och träden längs vägen. De som framställs är en aktiv grupp människor och
bilden av dessa blir en bild av unga människor. Utöver personerna som beskrivs så är det
naturen som lyfts fram som något viktigt. Människor som bryr sig mycket om naturen
kan genom detta känna tillhörighet. Volvo vill visa att deras bilar är säkra, inte bara för
föraren. Som förare kan de med körkort känna en tillhörighet men många grupper
utelämnas också genom annonsen. Eftersom Volvo nämner vissa grupper och därigenom
innefattar vissa personer så utelämnas även många. Identifikation skapas med de som
känner tillhörighet till grupperna medan de som inte känner igen sig i grupperna kan ha
svårt att känna tillhörighet. Dock kan det vara så att mottagare vill identifiera sig med
dessa grupper. Det finns alltså både fördelar och nackdelar med att nämna grupper på
det sätt som Volvo gör. Vidare skriver Volvo i texten att de bygger bilar för människor
som bryr sig om andra människor. De flesta bryr sig om andra och kan därför innefattas
av detta men känslan av tillhörighet blir starkast om mottagare även tillhör en av de
nämnda grupperna. Tillhörigheten blir dock inte lika tydlig som i Volvo annons 2 där det
även visualiseras. Identifikationen med tillhörighet fungerar därför bättre i Volvo
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annons 2 där texten stärks mer av bilden än i Volvo annons 1. I Volvo annons 2 finns inte
heller samma risk att mottagare kan känna sig utelämnade. Det är lättare för alla att
känna tillhörighet.
Nästa steg är intressen, vad finns det för intressen i annonserna som skapar
identifikation? I Volvo annons 1 ligger intresset framförallt i säkerheten. Volvo lyfter
fram att den nya bilens yttre ser bra ut men att det är insidan som räknas. Slutsatsen
mottagare kan dra är att genom teknik som finns i bilen ökar säkerheten. Säkerhet är ett
intresse som finns hos de flesta bilköpare. Ett intresse för en säker bil blir således något
som mottagare kan identifiera sig med. Eftersom Volvo trots detta nämner utsidan så
lyfts ändå bilens utseende fram och en snygg, fin bil blir även det ett intresse som kan
skapa identifikation. Volvo annons 2 lyfter istället fram mångfalden och de bästa bilarna
som intressen. I texten kan vi explicit se att Volvo värnar om mångfald och att detta
leder till de bästa bilarna. Vidare kan intressen även beröra social klass och arbete, båda
dessa lyfts fram i Volvo annons 2. Som tidigare nämnts finns personer klädda för flera
olika sorters arbete, mitt ibland dessa personer finns en Volvo. Det gör att bilen
framställs som att den är byggd av alla för alla. Intresset i denna annons går då även att
koppla till alla olika sorters arbete och skapar således identifikation oavsett arbete och
social klass.
I båda Instagram-bilderna var den mest framträdande värderingen säkerhet. Detsamma
gäller för Volvo annons 1. Här ligger fokus på säkerheten och bilen benämns som en bil
för människor som bryr sig om andra människor. Att bry sig om alla människors
säkerhet blir den värdering i annonsen som mottagarna kan identifiera sig med. Det
Volvo trycker på i Volvo annons 1 är att det är insidan som räknas. Ett vedertaget uttryck
och något som innefattas av den svenska doxan. Det här är en värdering grundad i att
inte döma människor men som Volvo kopplar till säkerhet. Detta skapar en värdering
som mottagare kan identifiera sig med. Vidare trycker Volvo annons 1 hela tiden på
välviljan och hur mycket Volvo bryr sig om alla andra. Volvo visar upp sig som vänliga
och detta blir en viktig värdering som går att identifiera sig med som mottagare. Även i
Volvo annons 1 är oroligheterna i världen en faktor. Volvo erbjuder återigen trygghet och
säkerhet och visar på välvilja.
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I Volvo annons 2 ligger fokus istället på alla människors lika värde och vikten av
mångfald. Delar mottagare värderingen att alla människor är lika mycket värda och att
mångfald är bra för utveckling och kreativitet så skapar annonsen identifikation. Volvo
skriver att anledningen till mångfalden inte är av medmänskliga skäl utan för att det gör
dem bättre. Dock lyfter annonsen genom det visuella ändå fram människors lika värde.
Genom att lyfta fram mångfald i bilden lyfts även det lika värdet fram. Precis som i Volvo
annons 1 visar Volvo välvilja. Volvo bryr sig om andra människor och bygger genom det
karaktär samtidigt som de skapar identifikation.
Sist i Appels identifikations-taxonomi är erfarenheterna som vi bär med oss. Explicita
exempel på risker för olyckor finns flera i Volvo annons 1. Många har själva upplevt eller
vet någon annan som har varit med om en olycka. Mottagare som har upplevt olyckor
eller har någon i sin närhet som varit med om olyckor liknande de som beskrivs kan då
identifiera sig. Volvo erbjuder säkerhet och skydd mot att detta ska inträffa igen och
visar återigen på välvilja. Tillsammans med detta finns värderingen som tidigare
nämnts, att det är insidan som räknas. Det kan vara något som mottagare har erfarenhet
av och de kan då identifiera sig med Volvo. Volvo annons 2 tar i sin tur upp flera olika
tillverkare av bilar, till exempel tyskar, amerikaner och koreaner. Här finns erfarenheter
hos mottagare av olika biltillverkare men Volvo trycker på att det inte finns någon av
dessa som är bäst. De bästa bilarna byggs nämligen av människor. Genom att, som
tidigare nämnts, anspela på mångfalden kan Volvo få en bred publik att identifiera sig.
Erfarenheter av olika länder och kulturer blir något som skapar identifikation i
annonsen. Erfarenheter av bilmärken från de länder som beskrivs är även det något som
kan skapa identifikation. Mottagare kan känna en koppling till ett visst lands bilar och
Volvo berättar sedan varför deras bilar är bättre. Det finns dock en risk att
erfarenheterna av dessa andra bilar är negativa och detta kan då påverka på så sätt att
mottagare inte vill identifiera sig eller att en gemensam motsättning uppstår. Genom att
inte uppskatta andra bilar så väljer mottagaren Volvo. Förutsatt att mottagaren känner
en positiv koppling till annonsen eller att det skapas en gemensam motsättning kan
således identifikation uppstå och annonsen fungerar övertygande.
Överlag använder tre av studieobjekten identifikationen på ett liknande sätt.
Identifikationen i Instagram-bilderna blir nästintill exakt likadana, detta på grund av att
bilderna är väldigt lika. Volvo annons 1 är inte liknande till utseendet men liknar till viss
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del när vi analyserat identifikationen. Till exempel så är en värdering i alla tre säkerhet,
det lyfts dock fram ur olika vinklar. Säkerheten är ett genomgående tema och utifrån
detta går det att säga att säkerhet är viktigt för Volvo. Volvo vill att mottagare ska känna
sig trygga och säkra vilket de kan göra i en Volvo. Ingen av dessa tre använder sig av
övertygelser på ett utmärkande sätt för att skapa identifikation. Möjligen kan en viss
gemensam motsättning skapas genom Zlatan. Men enligt den svenska doxan är politiska
åsikter relativt tabu-belagt och saknaden är därför snarare något positivt. Som tidigare
nämnts är Sverige även sekulariserat och religion är därför inte heller något som skulle
fungera väl för att skapa identifikation. Volvo annons 2 är den som skiljer sig från de
andra. Här är värderingarna annorlunda då människors lika värde och mångfald är det
centrala. Sett till det första steget, övertygelser, går det som jag tidigare varit inne på, för
mottagare att tolka politiska budskap utifrån mångfalden. Vid jämförelse av dessa två
kan vi även se att Zlatan bidrar till stor del till identifikationen. Genom att använda
Zlatan så tillkommer flera olika delar som går att identifiera sig med eller gör att en
mottagare vill identifiera sig med Instagram-bilderna.
Burke skriver att en retoriker kan behöva ändra en publiks åsikt men att personen
samtidigt bara kan lyckas med det om han tilltalar samma publiks åsikter i en annan
fråga.75 I Volvos fall kan åsikten som ska förändras handla om bilmärket Volvo. Målet är
att sälja fler bilar och för att göra det kan det krävas att åsikten om Volvo förändras. De
som köper Volvos bilar har förmodligen redan har en positiv åsikt om märket. Volvo
lyckas med dessa två annonser tilltala andra åsikter som publiken kan tänkas ha.
Annonserna skiljer sig förvisso när det kommer till budskap, dock tilltalar båda
annonserna mottagare på ett positivt sätt. Det som lyfts fram i annonserna är bland
annat mångfald, människors lika värde och säkerhet. Detta är viktiga frågor för
mottagare och något som tilltalar och skapar identifikation även om mottagare inte
skulle ha en positiv åsikt om Volvo. Identifikationen fungerar och så även anpassningen
till mediet papperstidningar. Publiken som läser papperstidningar är bred men
majoriteten är över medelålders. Till denna publik fungerar identifikationen som
annonserna bygger på väl. Det är samhällsfrågor som idag är ett stort diskussionsämne
tillsammans med säkerhetsfrågor som är viktiga för vem som än kör en bil.
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7.2 Visuell retorik
I detta avsnitt kommer jag att redovisa den visuella retoriken i Instagram-bilderna och
tidningsannonserna. Detta kommer att genomföras med hjälp av de tre steg som
presenterats i metodkapitlet och med stöd av valda visuella retorik-teorier.

7.2.1 Instagram
Det första steget i en visuell retorikanalys är att se på bildens natur. Jag ska nu se på
Volvos båda Instagram-bilder där Zlatan medverkar på en manifest och en latent nivå.
Syftet med att redogöra det manifesta och latenta är att lyfta fram vilka tydliga budskap
som finns och även se om det finns några dolda budskap.
Båda Instagram-bilderna är snarlika och det är inte mycket som skiljer dem åt. På den
manifesta nivån, det tydliga i bilden, är det första och mest tydliga att Zlatan kör Volvo.
Till Zlatan bild 1 finns en text som berättar att det är Zlatans egna Volvo-bil men även
utan denna text ger båda bilderna intrycket att Zlatan kör Volvo. Zlatan används således
som ett argument och Volvo lånar fotbollsstjärnans ethos för att stärka sitt eget
varumärke. Zlatans karaktär används för att skapa trovärdighet för att Volvo tillverkar
bra bilar. Om Volvo hade publicerat bilden utan Zlatan så hade den inte varit lika
intressant och trovärdigheten hade inte byggts upp på samma sätt. Genom Zlatan litar
mottagare mer på att det är en bra bil. Detta är likt sättet Zlatan används på jämfört med
det som redovisats i identifikationsanalysen. Där skapas lojalitet till bilmärket och
Sverige genom att Zlatan är med. Här skapas en trovärdighet för bilen och märket Volvo
genom Zlatans lånade ethos.
Vidare på den manifesta nivån visar Volvo upp hårda vinterförhållanden. Mitt i bilden
står Zlatan med sin Volvo. Ytterligare ett tydligt budskap blir att Volvos bilar klarar av de
tuffa förhållanden som finns i Sverige. Detta som jag ser visuellt bekräftas även av den
tillhörande texten till Zlatan bild 2 där Volvo skriver “...en bil byggd för de svenska
vägarna.” Det finns således två budskap eller argument på den manifesta nivån i dessa
bilder och dessa är att Zlatan kör Volvo samt att Volvo fungerar i tuffa
vinterförhållanden. Båda dessa budskap är entymem. Vi har två premisser; Zlatan i ett
vinterlandskap och en Volvo där med honom. Det mest sannolika blir i det här fallet att
det är Zlatans egen bil. Slutledningen blir således att Zlatan kör Volvo. Enytmemet att
Zlatan kör en Volvo skapar även ett sätt att kunna identifiera sig med Zlatan. På detta
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sätt finner jag att entymemen i Volvos Instagram-bilder övertygar men framförallt
skapar förutsättningar för att mottagare ska kunna identifiera sig. I det andra budskapet
har vi premisserna att det är tuffa vinterförhållanden och att det finns en Volvo i dessa
förhållanden. Den sannolika slutledningen för mottagare blir då att Volvos bilar klarar
av dessa förhållanden. Ser vi tillbaka till identifikationen kan mottagare alltså identifiera
sig med omständigheterna, både positivt och negativt, och Volvo erbjuder en bil som
klarar av dessa förhållanden. Erfarenheter av Volvo som mottagaren kan identifiera sig
med leder även till en bekräftelse av entymemet. Evidentia lyfter fram det som
mottagare kan identifiera sig med samt premisser för entymemen som finns i båda
Instagram-bilderna. Volvo målar inte bara upp fienden och hotet utan erbjuder även en
lösning.
Att visa situationen, evidentia, är som sagt ett av de starkaste sätten att argumentera då
du åskådliggör för din mottagare. I båda Instagram-bilderna med Zlatan så åskådliggörs
förhållandena och detta stärker entymemen. Mral, Gelang och Bröms skriver att en
journalists trovärdighet handlar mycket om att kunna bevisa att det som skrivs är sant
och därför blir bilder en central del.76 På precis samma sätt arbetar Volvo med dessa
bilder. Genom att placera bilen i dessa förhållanden blir det tydligt för publiken att deras
bilar klarar av det. Att Zlatan står med bilen är ett sätt att åskådliggöra att Zlatan kör
Volvo. Entymemen i det här fallet bygger således på att två premisser åskådliggörs med
evidentia.
Den latenta nivån söker att hitta dolda budskap och kräver av den anledningen mer
analys och tolkning för att hitta. De dolda budskapen som en mottagare inte tänker på
direkt är framförallt miljö-aspekten som finns med i de båda Instagram-bilderna. I båda
bilderna står bilen i fokus men runt om finns naturen som i detta arbete har beskrivits
som ett kallt vinterlandskap. Trots detta kalla vinterlandskap så är naturen vackert
framställd och i fokus. Som nämnts i tidigare forskning så är det inte bilden som är det
centrala utan vad bilden symboliserar. Det går att se naturen som bara natur men det
symboliserar samtidigt mer, både en fiende men även något njutningsfullt som vi ska
värna om. Ett dolt budskap blir att Volvo bryr sig om miljön och vill värna om vår natur,
genom miljövänliga bilar. Hade bilen istället varit placerad mitt i en storstad med trafik
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och ingen natur i närheten hade inte mottagarna relaterat till miljön. I och med att bilen
är placerad i en vacker, naturskön miljö blir miljö-aspekten ett dolt budskap i båda
Instagram-bilderna. Precis som de manifesta budskapen så är det med hjälp av entymem
som budskapet förmedlas. De premisser som mottagaren får är en vacker natur och en
Volvo i denna miljö. Med evidentia visar Volvo tydligt upp hur vacker vår natur är och
hur väl en Volvo passar in där. Genom dessa premisser så kan mottagaren nå
slutledningen att Volvos bilar är miljövänliga. Denna slutledning bygger på att det är
sannolikt. Premisserna är inte lika tydliga som i de två tidigare nämnda budskapen och
därför är detta budskap latent. Vidare på den latenta nivån finns den svenskhet som
Volvo försöker förmedla. Som jag nämnde tidigare i identifikationsanalysen så
framställer Volvo en natur som vi svenskar kan identifiera oss med. Utöver naturen så
finns den svenska fotbollsstjärnan Zlatan och en bil från det tidigare svenska bilmärket
Volvo. Bilmärket som fortfarande ses som en svensk stolthet. Dessa tre komponenter
tillsammans söker att skapa en känsla av svenskhet i bilderna. Volvo förmedlar genom
detta att de är svenska och bryr sig om Sverige. Det är inte ett budskap som en mottagare
tänker på eller uppfattar direkt. Dock lyckas de med att skapa en känsla av svenskhet.
Denna svenskhet är något som jag tidigare analyserat i identifikationsanalysen och som
skapar identifikation med dem svenska mottagarna. Tillhörigheten och känslan av
svenskhet finns i identifikationinsanalysen men blir ännu tydligare genom att studera
den visuella retoriken. Det manifesta och latenta budskapen i bilderna förstärker den
känsla av svenskhet som Volvo anspelar på. Utan en närmare analys av de olika visuella
budskapen i bilden finns det alltså en risk att missa ytterst relevanta aspekter att se på
som bidrar till känslan av svenskhet.
Jag har nu presenterat de budskap som finns i de båda Instagram-bilderna och ska
vidare se på bildens funktion. Bilderna är publicerade på det sociala mediet Instagram
och detta är, som nämnts i bakgrunden, ett nytt sätt för företag att nå ut till potentiella
köpare. Genom Instagram kan företaget nå ut till en bredare publik och genom
användarna av sociala medier kan reklamen spridas ytterligare genom delningar av
inlägget. Som Mral, Gelang och Bröms skriver så finns olika begränsningar och
möjligheter beroende på om det är en dagstidning eller kvällstidning.77 Detsamma gäller
med sociala medier, det kräver en anpassning till den doxa som gäller för sociala medier.
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Den behöver inte nödvändigtvis vara lik den som finns hos publiken till en kvällstidning.
Reklambilderna som Volvo valt att publicera syns först och främst för dem som valt att
följa Volvos profil på Instagram. Vidare kan den även dyka upp för andra genom
delningar och att bilden “gillas” av vänner. Detta leder till att Volvo måste anpassa sig till
en väldigt bred publik. Dels måste budskapet fungera för dem som redan är intresserade
och följer Volvo. Samtidigt vill Volvo få fler intresserade och måste nå ut med budskapet
till de andra som bilderna kan dyka upp för. Volvo har stora möjligheter att nå ut till
många och därigenom bredda sin kundbas. Detta kräver dock att Volvo anpassar sitt
budskap på ett bra sätt vilket de gör. Två av budskapen är väl anpassade till den svenska
doxan. En säker bil för våra vinterförhållanden samt en miljövänlig bil är saker som är
viktiga för svenska bilköpare. Det tredje budskapet, att Zlatan kör Volvo, fungerar bättre
hos en viss del av publiken men går inte hem hos alla. Amos, Holmes och Strutton har i
sin artikel kommit fram till att de som påverkas mest av celebriteter i reklam är
studenter, det gör att användning av celebriteter är som bäst när reklamen riktar sig mot
studenter. Användningen av sociala medier för att marknadsföra bilarna är ett sätt att nå
en yngre målgrupp. Jag har svårt att tro att Volvos mål är att sälja sina nya bilar till unga
studenter. Däremot, genom användningen av Zlatan på Instagram, så investerar Volvo
för framtiden. Om nu studenter är de som påverkas mest av celebriteter och ser upp till
Zlatan så kommer de förmodligen i framtiden att vilja äga en ny Volvo. Med detta sagt så
fungerar budskapet att Zlatan kör Volvo inte bara i den gruppen mottagare. Budskapet
fungerar även för dem som intresserar sig av fotboll och då framförallt Zlatan. Utifrån
detta går det att se att Volvos anpassning till mediet och den doxa som finns är bra då
företaget når ut till många olika grupper på ett bra sätt med sitt budskap.
Till sist ska jag värdera Volvos Instagram-bilder. Reklamerna syftar till att övertyga
mottagare och jag ska nu analysera om detta görs etiskt och hur bilderna förhåller sig till
de värderingar som vi delar i samhället. Vidare kommer jag att se om det finns några
stereotyper och hur bilderna fyller sina egna funktioner.
Jag ser inga direkta stereotyper i någon av bilderna. Möjligen skulle det vara att det är en
man som figurerar i bildernas tuffa, kalla hård miljöer. Detta kan ses som en stereotyp,
att det är en manlig miljö och kräver därför att manlig person. Det är dock inte särskilt
utstickande eller slående. Inget som mottagare reflekterar över vid första anblick. Vidare
går det att diskutera huruvida det är etiskt korrekt att det latenta budskapet i bilderna
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blir att bilarna är miljövänliga. En bil är inget som naturligt finns i naturen och är inte
vänliga mot miljön även om utsläppen blir mindre hela tiden. Dock vet folk idag, det hör
till doxan, att bilar inte är bra för miljön och detta kan därför inte helt klassas som etiskt
fel.
Bilderna förhåller sig väl till de svenska värderingar som finns när det kommer till bilar.
Det ska vara säkra bilar som klarar av förhållandena som finns här i Sverige under
vintertid. I båda Volvos Instagram-bilder används evidentia för att lyfta fram just detta.
Även miljöaspekten blir allt viktigare idag och är en värdering som finns hos dem flesta.
Detta tas också i beaktning, om än mer dolt än de andra budskapen. Allt detta
tillsammans gör att bilderna fyller sina funktioner. En reklam syftar till att sälja mer och
vill därför övertyga mottagare om budskapet. Utifrån det som har redovisats fyller båda
Instagram-bilderna sin funktion då de följer rådande värderingar och fungerar
övertygande mot sin tilltänkta publik.

7.2.2 Annonser
Volvos två tidningsannonser skiljer sig mer åt än Instagram-bilderna. I båda Instagrambilderna var budskapen som Volvo framför precis likadana. Så är inte fallet i
tidningsannonserna. Bilden i Volvo annons 1 säger självt inte mycket, dock är den det
första som blicken dras till. Det är en bild, tagen framifrån, på deras nya bil. Blicken dras
till bilden men det är texten i annonsen som gör att annonsen blir effektiv. I texten finns
explicita, manifesta budskap. Volvo skriver att de inte bara tänker på den som kör bilen
utan även dem och det som finns i omgivningen. Ett av de manifesta budskapen är
således att Volvo bryr sig om människor, djur och natur och bygger säkra bilar. Vidare
finns ett annat tydligt, manifest budskap som också är ett enytmem. Volvo påvisar i
texten att samhället fokuserar för mycket på utsidan och att bilindustrin är en del av
detta. Volvo vill ändra på det och avslutar texten med “Och vi förstår att det är lätt att
fastna på det yttre. Men glöm inte bort: det är insidan som räknas.” Genom bilden
skapas evidentia, det är en fin bil och som jag tidigare nämnde är bilden på bilen det
första som blicken dras till. Men det byggs även ett entymem. Annonsen har genom
texten förmedlat premisserna att Volvo bryr sig om säkerhet och att det är insidan av
bilen som räknas, inte bara att den ser bra ut. Slutledningen som blir av dessa två är att
Volvos nya bil har funktioner som inte syns på utsidan men som skyddar förare och
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omgivningen. Denna slutledning kommer direkt efter att ha läst klart texten och blir
således ett manifest budskap.
Det första latenta budskapet är att Volvo bryr sig om människor för vilka de är. Den
första premissen som leder mottagare till denna slutledning är att det i annonsen står att
det är värt en ansträngning att se förbi det yttre då människor är så mycket mer. Den
andra är avslutningen till texten där det står att insidan räknas. Detta är väl anpassat till
den rådande doxan då uttrycket att insidan räknas är vedertaget i Sverige. Detta budskap
är latent eftersom att det inte är en slutledning som dras direkt utan en som kommer
efter att ha studerat Volvo annons 1 ytterligare. Detta är ett budskap som ytterligare
stärker att Volvo bygger säkra bilar men även visar välvilja mot mottagarna. Utifrån det
som presenterats kan vi dra slutsatsen att Volvo framställer sig som väldigt sympatiska.
Ytterligare latent budskap blir utifrån detta att Volvo är ett välvilligt företag. Dels visar
det första budskapet att Volvo bryr sig om människor och vidare bygger hela annonsen
upp Volvo som ett företag som vill alla väl. Det är inget som når mottagare direkt, och
därför är det ett latent budskap, men Volvo lyfter fram sig själva som ett företag som
bryr sig. Detta är även en värdering som framkom i analysen av identifikationen.
Annonsen kan vid misstolkning uppfattas som motsägelsefull. Annonsen fokuserar på
att insidan räknas men radar sedan upp att Volvo tänker på och bryr sig om allt från
tonåringen som åker skateboard till djuren i skogen. Som jag tidigare kommit fram till är
slutledningen att med insidan så menar Volvo funktioner som skyddar alla. På detta sätt
är det inte motsägelsefullt utan snarare bara positivt då det stärker Volvos budskap att
de bryr sig om andra. Problemet jag ser är om denna slutledning misslyckas att nå fram
till en mottagare. En mottagare som till exempel uppfattar insidan som att den ska
skydda förare kan tycka att det är konstigt att Volvo berättar om allt som rör sig utanför.
I det fallet skulle annonsen istället kunna uppfattas som motsägelsefull, dock är detta
osannolikt. Reklamen bygger på entymem där mottagaren lämnas att tänka själv. Det
gör att annonsen blir övertygande med förutsättningen att mottagaren når den
slutledning som Volvo har tänkt sig.
På en manifest nivå i Volvo annons 2 finns det två tydliga budskap. Det första säger
Volvo explicit själva. Mångfald leder till bättre och säkrare bilar eftersom att mångfald
leder till kreativitet och innovation. Det här styrks även av bilden som är det första som
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blicken dras till. I bilden i Volvo annons 2 finns, som tidigare nämnts, flera olika
människor representerade. Budskapet att Volvo står för mångfald blir tydligt genom
både text och bild. Bilden används som evidentia för att åskådliggöra och bevisa att det
som står i texten är sant. Rubriken “Great minds don’t think alike” stärker ytterligare det
explicita, manifesta budskapet att mångfald leder till bättre bilar. Detta genom
innovation och kreativitet som vi får genom olika personer.
Bakgrunden i bilden är en hamn med lyftkranar och det ger känslan av industri.
Människorna som står vid bilen och är i fokus representerar dock inte bara industri- och
hamnarbete. Återigen handlar det om vad bakgrunden och dessa människor
symboliserar. Det finns människor som representerar flera olika typer av arbeten. Bilden
ger oss en premiss att det är en bil som passar vilket jobb och ekonomisk förutsättning
du än har. Volvos bilar passar alla. Vi kan även utläsa premissen att alla dessa
människor tillsammans gör den här bilen möjlig. Slutledningen blir att Volvos bilar
byggs av alla för alla. Det blir ytterligare ett manifest budskap som jag ser i Volvo annons
2. Det är en slutledning som mottagare når direkt efter att ha läst texten och sett bilden.
Till viss del finns det en koppling till det budskap jag tidigare nämnt, att alla tillsammans
bygger de bästa bilarna men med ett tillägg. Att bilarna är för alla.
Som jag nämnde i förra stycket om den manifesta nivån så lyfter Volvo fram i sin text
och bild att de bästa bilarna byggs genom mångfald. Det är alla olika människor
tillsammans som gör detta, inte amerikaner, tyskar eller koreaner. Detta blir den första
premissen och genom att studera texten vidare kan vi finna en premiss till som leder till
ett latent budskap. Sist i texten finns Volvos slogan för denna kampanj; “VOLVO - Made
by people”. Den andra premissen blir att Volvos bilar byggs av människor. De här två
premisserna ger då slutledningen att Volvo bygger de bästa bilarna. Detta är det
viktigaste budskapet för Volvo att förmedla men det är inte det första som når
mottagaren. Anledningen till att detta budskap i annonsen ligger latent är förmodligen
för att anpassa sig till den svenska doxan. I Sverige är personer överlag ödmjuka, blyga
och ganska osäkra.78 Att gå ut och direkt säga att Volvo bygger de bästa bilarna skulle
utifrån detta inte bli särskilt uppskattat och inte heller övertygande. Detta eftersom att
det inte är anpassat till det som i Sverige anses vara rätt sätt att vara på. Att ha det som
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ett dolt budskap och istället använda mångfalden som argument till att bilarna är bäst är
ett klokt val av Volvo. Det manifesta budskapet ser ödmjukt ut och fungerar således
bättre till den svenska doxan. Det latenta budskapet framgår, dock inte direkt, och
använder välgrundade argument som gör att mottagare kan dra slutsatsen själva. Alla
budskapen är väl anpassade och fungerar övertygande till den svenska doxan.
Vidare på den latenta nivån kan vi se att texten avslutas med “VOLVO - Made by
People”. Längst ner på bilden kommer sedan texten “MADE BY SWEDEN”. Återigen
trycker Volvo genom detta på mångfalden, nu på en latent nivå. Genom annonsen har vi
fått premissen att alla nationaliteter, oavsett härkomst bidrar till att skapa de bästa
bilarna, därav “Made by People”. Den andra premissen som kommer i slutet är “MADE
BY SWEDEN”. Slutledningen av detta blir att alla är välkomna i Sverige, det är ett land
som ska stå för mångfald och allas lika värde. Även detta ett välanpassat
ställningstagande i dagens samhällsdebatt om invandring.
Funktionen för Volvos båda annonser är mer lika varandra än deras natur. Båda
annonserna är publicerade med målet att öka Volvos försäljning av bilar. Sättet detta ska
ske på är att övertyga mottagarna om budskapen som jag diskuterat i tidigare stycke.
Annonserna är båda publicerade i Dagens Nyheters papperstidning och fungerar genom
kombinationen bild och text. Att annonserna är publicerade i en papperstidning gör att
de endast når ut till läsare av Dagens Nyheters papperstidning. För att komma åt denna
har det tidigare krävts antingen en prenumeration eller att du i butik köper tidningen.
Nu finns papperstidningen att läsa på internet vilket gör att annonserna i Dagens
Nyheter har en möjlighet att nå ut till fler mottagare, dock är det fortfarande läsare av
Dagens Nyheter som är publik och mottagare. Valet av papperstidning som medium för
annonserna kan därför antas vara en anledningarna till formuleringen av budskapen.
Budskapet riktas mot äldre och medelålders som läser papperstidningar mer än vad
unga gör. I Volvo annons 1 finns, precis som i Instagram-bilderna, budskapet om
säkerhet. De manifesta budskapen i annonsen handlar endast om säkerhet och använder
till exempel argumentet barnen i baksätet. Det här är mer riktat till den publik som läser
Dagens Nyheter. Det blir en väldigt tydlig skillnad i anpassning i jämförelse med
bilderna på Instagram. Detta återkommer jag till senare i analysen.
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I Volvo annons 2 ser personerna på bilden ut att vara i åldrar från ungefär 30-60. I
texten till annonsen så lyfts mångfalden fram och det är svårt att undgå att publiken blir
alla, oavsett härkomst. Att personerna på bilden är i åldern 30-60 gör att annonsen är
mer anpassad till en publik i den åldern. Det skapar en identifikation mer med dem än
med en yngre publik. Detta gör dock ingenting då majoriteten läsare av
papperstidningar är personer i den åldern snarare än yngre. Eftersom att båda
annonserna är anpassade till det medium som de är publicerade i gynnar det budskapen.
Utifrån det som har presenterats så är Volvos annonser anpassade efter en bred publik.
Publiken blir läsare av Dagens Nyheters papperstidning i åldern ungefär 30 år och
uppåt. Volvo lyckas i annonserna visa att härkomst och arbete inte spelar någon roll utan
att en Volvo passar alla och att deras bilar är säkra. Eftersom att detta är viktiga frågor
för mottagare fungerar dessa budskap väl till den svenska doxan och skapar positiva
känslor hos mottagaren.
Vidare går båda annonserna emot stereotyper som finns i samhället. Volvo annons 1
anspelar på det klassiska uttrycket att det är insidan som räknas och menar att i dagens
samhälle är det för mycket fokus på det yttre. Volvo går emot att det är det yttre som
räknas genom att fokusera på vad som finns i deras bil. Detta är nödvändigtvis ingen
stereotyp men hör till mottagarnas doxa. Volvo är trots detta noga med att även påpeka
att bilen ser bra ut. Det är utsidan som visas upp trots att Volvo lyfter fram att det är
insidan som räknas. Detta kan tolkas som motsägelsefullt men det fyller funktionen att
det visar upp bilens alla sidor. Det är en bil som ser bra ut med viktiga funktioner på
insidan. I Volvo annons 2 väljer Volvo att vända sig emot stereotyper. Eftersom att det är
personer med olika härkomst, av olika kön och i olika typer av jobb-klädsel går Volvo
emot flera stereotyper. En klassisk stereotyp är att verkstadskläder som bärs vid
slitsamma arbeten är manligt. Det är män som jobbar inom verkstad, bygg och liknande
yrken. Denna stereotyp går Volvo emot genom att ha både kvinnor och män i denna typ
av arbetskläder. Genom detta värnar Volvo om demokratiska värderingar i sina
annonser och en strävan efter jämlikhet och alla personers lika värde. Ämnen som i
dagens samhälle är aktuella och något som ger en positiv bild av Volvo som företag.
Återigen visar Volvo på välvilja mot publiken. Annonserna stärker således varumärket
Volvo och deras ethos.
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Utifrån det som jag har redovisat fyller båda annonserna sina funktioner. Annonserna
vill övertyga publiken om att Volvo är en bra, säker bil att köpa oavsett vem du är. Detta
lyckas annonserna med att förmedla och dessa blir således funktionella. Zlatans ethos
stärker Instagram-bilderna, han ger Volvo trovärdighet. Genom Zlatan lyfts det fram att
Volvo bygger bra bilar. I annonserna bygger Volvo istället upp sitt egna ethos genom
demokratiska värderingar och genom att visa välvilja. Som nämnts bryr sig Volvo om
människor, genom detta bygger företaget ethos. Den visuella analysen har påvisat att
Volvo använder sig väl av visuell retorik i sina annonser och att dessa fungerar
övertygande till publiken som delar den svenska doxan.

7.3 Jämförelse mellan Instagram-bilder och annonser
Studien har hittills behandlat hur Volvos fyra olika reklambilder skapar identifikation
och använder sig av visuell retorik. Detta för att se hur reklamerna fungerar
övertygande. Jag ska nu gå in på hur anpassningen till de olika medierna ser ut. Detta
har tidigare berörts delvis under bildens funktion i den visuella analysen men jag vill här
presentera mer specifikt hur anpassning sker och jämföra dem olika medierna.
Instagram-bilderna har mer fokus på det visuella. Bilen, Zlatan och naturen står i fokus
och bilden har bara en liten text under. Annonserna har istället fokus på text och mindre
på det visuella, även om det första som fångar blicken är själva bilderna. Eftersom att
Volvo i annonserna inte använder någon celebritet saknas den ytterligare dimensionen
som jag skrivit om. Volvo anspelar istället på andra saker för att skapa identifikation.
Mycket ligger manifest, precis som i Instagram-bilderna och är därför sådant som
mottagare vid första anblick kan identifiera sig med. Utifrån vad Salomon i sin studie
kommit fram till tyder detta på bra anpassning. Hon skriver att medelålders personer
ofta har en relativt negativ syn på celebriteter. Detta gör att användning av celebriteter i
en annons i Dagens Nyheter som framförallt läses av medelålders och äldre skulle få en
negativ effekt. Vidare skriver Salomon att personer i åldern 15-18 är de som influeras
mest av celebriteter och 25-30 identifierar sig till viss del med celebriteter. Majoriteten
av Instagrams användare är i åldern 15-30 år vilket gör att Volvo Instagram-bilder med
Zlatan är väl anpassade till mediet. Att personer oavsett ålder enligt Salomon tenderar
att se längre på reklam där celebriteter medverkar finner jag även det intressant för
denna studie. På Instagram bläddrar användaren förbi en bild i taget och det går snabbt
att bläddra sig vidare. I en papperstidning stannar du ofta på en sida under en längre tid
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för att läsa. Utifrån detta kan vi se att Volvo lyckas med att få Instagram-användare att
stanna och titta på deras bilder på Instagram. Ett behov som inte finns på samma sätt i
en papperstidning.
Som jag tidigare har nämnt så framställs Zlatan som manlig och hård i det kalla, hårda
vinterlandskapet. Det blir en väldigt stark kontrast till annonserna som kallas för “Made
by people” och “Made by Sweden”. Annonserna är mer svenska på det sättet att
budskapet förs fram på ett vänligt, ödmjukt sätt. Instagram-bilderna är som sagt hårdare
och kallare. Dock framställs svenskheten genom miljön, Zlatan och bilmärket Volvo. Det
är, som tidigare nämnts, det som de olika aspekterna symboliserar som skapar denna
känsla av svenskhet. Det är stora skillnader på framställningarna men alla fyra
studieobjekt, en av annonserna lite mindre, lyckas ändå förmedla svenskhet trots dessa
kontraster. Detta kan ses som en anpassning till det medium som bilderna är
publicerade i. Att ha en ödmjukare inställning i tidningsannonserna fungerar bättre då
det är en äldre publik som är läsare och mottagare. En tuffare och kaxigare framställning
av Zlatan kan även bero på hans personlighet och således vara en anpassning till det. Så
som Zlatan framställs kan, som tidigare nämnts, göra att unga tar efter. Volvo anpassar
miljön efter hur Zlatan oftast framställs i media och publicerar bilden på ett medium
som framförallt används av unga. Detta tilltalar därför den unga publiken och kan anses
som en bra anpassning. Dock är användningen av Zlatan, som nämnts i
identifikationsanalysen, den enda anpassningen efter en specifik publik. Bilden i sig
bortsett från Zlatan har ingen särskild anpassning utan det är Zlatan och mediet
Instagram som gör att yngre mottagare påverkas mer.
Eftersom att Instagram är en applikation för att publicera och se på andras bilder är det
bra anpassning av Volvo att lägga fokus på det visuella istället för texten. Vad som är
intressant är att Volvo i tidningsannonserna lagt mer fokus på att ha mycket text än den
faktiska bilden. På Instagram används det visuella för att framföra budskapet medan i
Volvo annons 1 och 2 är det nästan bara texten. I Volvo annons 2 fungerar texten dock
mer i kombination med bilden. På Instagram är du ute efter att se på bilder medan i en
papperstidning vill du läsa. Annonserna är anpassade efter mediet papperstidningar
utifrån den aspekten. Bilderna fungerar snarare för att fånga läsarens uppmärksamhet
och till viss del stärka budskapen. Skulle Instagram-bilderna vara publicerade i Dagens
Nyheter skulle mottagarna förmodligen sakna information. Det skulle kännas tomt om
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det bara stod att det var Zlatans bil och specifikationer för den. Åt andra hållet skulle
inte annonserna fungera lika bra på Instagram heller. Den publiken är inte ute efter att
läsa långa texter utan vill se bilder. Instagram blir ett medium för att nå unga med
kortfattade och mer visuella budskap. Papperstidningar blir ett medium för att nå
medelålders och uppåt med längre och mer textbaserade budskap. Storleken på bilderna
och textanpassning är även det en viktig anpassning. Annonserna i papperstidningarna
är stora och rymmer därför mer text. Det gör tidningarna mer lämpliga för textbaserade
annonser medan den mängden text hade varit svår att nå mottagarna på Instagram med.
Dels för att bilderna är mindre till storleken och dels för att mottagare är ute efter att se
bilder och inte läsa text. En tidning fungerar på motsatt sätt, mottagaren vill istället läsa.

8. Analys Volkswagen
I detta kapitel kommer analysen av Volkswagen att redovisas. Först kommer jag att se på
hur identifikation används på de olika medierna för att sedan gå in på det visuella.
Vidare kommer jag även att studera hur en celebritet påverkar studieobjekten genom
identifikation. Denna analys är författad av Wigren.

8.1 Identifikation
I detta avsnitt analyseras hur de olika bilderna använder sig av identifikation för att
övertyga. Först analyseras bilderna efter det sätt som Foss, Foss och Trapp menar att
identifikation kan skapas genom. Sedan analyseras materialet efter Appels
identifikationstaxonomi.

8.1.1 Instagram
Volkswagen har som tidigare nämnts publicerat bilder på Instagam där Charlotte Kalla
har figurerat. I både Kalla bild 1 och Kalla bild 2 befinner hon sig i ett vinterlandskap
med en bil från Volkswagen. Enligt vad Foss, Foss och Trapp skriver om identifikation
och att den kan skapas genom gemensamma värderingar och intressen skapas
identifikation. Att bilen används i vinterförhållanden kan tolkas som att den är anpassad
till svenska vinterförhållanden. En bil som är anpassad efter svenska förhållanden är
något som är viktigt för svenska bilköpare. I Kalla bild 2 ser vi även en röd stuga vilket
kan ses som typiskt svenskt och skapar därför gemensamma värderingar. Denna typ av
stuga går att hitta i hela landet, framförallt på landsbygden. Stugan representerar
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Sverige och intressen och värderingar som berör Sverige och svenskhet. Foss, Foss och
Trapp skriver även om att identifikation kan skapas genom en gemensam fiende eller
motsättning. Som nämnts i analysen av Volvos Instagram-bilder går det att tolka vintern
som en form av fiende som avsändaren och publiken delar. Dock framställs snön och
kylan nästan som trevlig och mysig. Kalla är glad i alla bilder och har ordentliga kläder
som är anpassade för kylan. Att snön skulle vara en motsättning blir även
motsägelsefullt då det är just Kalla som är med på bilderna. Hon är längdskidåkare och
att se henne i bilder med snö kan snarare tolkas som något positivt. Vintern blir därför
inte en trolig motsättning i dessa bilder. Vad som snarare kan ses som en motsättning
eller gemensam fiende är miljöförstöring. I Kalla bild 1 har Kalla kopplat in en sladd i
fronten på bilen och i bildtexten står det “Två laddade vinnare– Charlotte Kalla och
hennes nya Passat Sportscombi GTE!”. Med detta syftar avsändaren på att bilen är en
elbil eller en hybrid. Dessa bilar är bättre för miljön än vanliga bilar som endast går på
bensin. Detta kan även tolkas som gemensamma värderingar nämligen att det är viktigt
att värna om miljön. I det tredje steget menar Foss, Foss och Trapp att identifikation kan
skapas omedvetet vid inhandlandet av en produkt. Konsumenten kan identifiera sig med
andra personer som använder eller äger produkten men även med personer som
förknippas med varumärket. Utifrån dessa reklambilder kan en person som köper en
Volkswagen således identifiera sig med Charlotte Kalla. Dels för att Kalla själv kör en
Volkswagen men även då hon figurerar i deras reklam. Då Kalla är stor inom längdskidor
kan identifikationen även skapas genom en vilja att vara som Kalla. Det blir en form av
idolisering och genom att köra en Volkswagen kan en del av fantasin att vara som Kalla
uppfyllas. Detta leder till att identifikation skapas i Volkswagens bilder. I och med att
Kalla kör Volkswagen skapas en möjlighet att bli lite mer som hon. Genom att själv köra
en Volkswagen kan en person komma lite närmre drömmen att vara som Kalla. Detta
blir en form av omedveten identifikation som uppstår genom köp av produkten. Här
finns även en koppling till Frasers och Browns studie i vilken de kommit fram till att
personer vill efterlikna celebriteters värderingar och beteenden. Genom att köra en
Volkswagen kan personen bete sig som Kalla och således efterlikna henne.
De aspekter som blir tydligast när det kommer till identifikationen blir främst de
gemensamma värderingarna som visas i form av miljön som bilderna är tagna i. Miljön
spelar på värderingar som främst berör svenskhet och miljöpåverkan. Men även den
omedvetna identifikationen är tydlig. Den omedvetna identifikationen sker främst
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genom Kalla. Att identifikationen med Kalla blir stark kan även grundas i att hon som
tidigare nämnts blivit utsedd till Sveriges populäraste idrottare.
De aspekter som Appel tar upp i sin identifikationstaxonomi går även att identifiera i
bilderna. De fem olika stegen i taxonomin är som tidigare nämnts övertygelser,
lojaliteter, intressen, värderingar och erfarenheter.
Det första steget, övertygelser, som syftar till politiska, religiösa eller sociala åsikter går
att identifiera i framförallt Kalla bild 1. Att de här har valt att visa upp när Kalla laddar
sin bil representerar en ståndpunkt i miljöfrågan. Här finns en koppling till den
gemensamma fiende som tidigare nämnts, miljöförstöring. Detta kan tolkas som att
både Volkswagen och Kalla är av åsikten att avgasutsläpp från bilar bör minskas. Därför
tillverkar Volkswagen miljövänligare bilar och Kalla väljer att köra en sådan bil. Det blir
en politisk åsikt som går att identifiera sig med.
Det andra steget, lojalitet, syftar till olika aspekter vilka mottagaren kan känna lojalitet
till. I detta fall kan det vara Volkswagen som varumärke men även svenska
skidlandslaget. Den primära lojaliteten som gestaltas i bilderna är dock lojaliteten till
Kalla. Genom användandet av Kalla skapas en känsla av lojalitet som sedan kan
överföras till det hon representerar, Volkswagen och det svenska längdskidslandslaget. I
och med att Kalla representerar Sverige i internationella tävlingar kan lojaliteten
gentemot henne leda till att en lojalitet till Sverige skapas. Detta förstärks ytterligare av
den miljö som visas i bilderna. Båda bilderna gestaltar miljöer som är starkt anknutna
till Sverige. Vintern är något som vanligtvis förknippas med Sverige och även den röda
stugan i Kalla bild 2 är något som finns över allt i Sverige. Dessa aspekter kan leda till att
mottagaren känner en lojalitet mot Sverige vilket skapar identifikation. Volkswagen
lyckas genom detta skapa en känsla av svenskhet som mottagarna kan identifiera sig
med. Detta skapar goda förutsättningar för att lyckas övertyga. Då Kalla kör en
Volkswagen kan även lojaliteten gentemot henne föras över till bilmärket. Att
Volkswagen även stödjer Kalla och det svenska landslaget kan även det förstärka
lojaliteten till företaget. Detta dels då lojaliteten gentemot Kalla överförs men även
lojaliteten gentemot landslaget och Sverige kan föras över till företaget. Den lojalitet som
skapas genom Kalla får således en stor inverkan på lojaliteten gentemot Volkswagen.
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Det tredje steget i taxonomin är intressen. Intressen som återspeglas i bilderna är främst
bilar och skidåkning. I och med att det är Volkswagen som är avsändare för bilderna och
att det i båda bilderna finns en Volkswagen bil blir intresset bilar tydligt. Intresset kan
gälla bilar allmänt eller mer specifikt Volkswagen bilar. Att Kalla finns med i båda
bilderna och att de tillhörande bildtexterna som benämner Kalla som “vinnare”
återspeglar även intresset längdskidor. I Kalla bild 2 finns det, som tidigare nämnts, en
röd stuga i ett vinterlandskap. Den röda stugan är starkt förknippad med Sverige och är
för många en direkt koppling till svenskhet. Att bilderna är tagna under vintern kan även
peka på intressen som rör andra vintersporter så som alpinskidåkning eller dylikt. Att
bilderna är tagna i naturen går även det att se som ett intresse. Intresset är då friluftsliv
eller natur. Kalla fungerar som en identifikations-appell då hon är längdskidåkare.
Längdskidor behöver inte ses som en sport utan kan även ses som en friluftsaktivitet.
Kalla förstärker således detta intresse.
Det fjärde steget är värderingar vilket berörts tidigare i analysen. Att Kalla i Kalla bild 1
kopplar in en sladd i bilen vilket, som tidigare nämnts, visar att bilen delvis går på el
representerar värderingar gällande miljö. Miljöfrågan är idag en av de mest diskuterade
frågorna i samhällsdebatten och Volkswagen visar att de bryr sig om sin miljöpåverkan
genom reklambilden. Den röda stugan i bakgrunden i Kalla bild 2 kan även tolkas som
en representation för värderingar gällande svenskhet. I och med att stugan kan ses som
något klassiskt svenskt fungerar den som ett bevis för att Volkswagen och Kalla värderar
svensk kultur.
Det femte och sista steget är erfarenhet. Erfarenheter som återspeglas i bilderna är
exempelvis den svenska vintern. Bilderna innehåller snö och visar vinterlandskap vilket
alla som bott en längre tid i Sverige har erfarenhet av. Det går att känna igen sig i kylan
och snön som kommer med vintern. Även erfarenheter som rör Volkswagen kan vara en
aspekt som mottagaren identifierar sig med. Dessa kan vara både bra och dåliga
beroende på vilka erfarenheter mottagaren har av Volkswagen.
Även erfarenheter med Kalla går att se genom bilderna. Många har sett Kalla i olika
tävlingar i såväl världscupen som i landslags sammanhang. Dessa erfarenheter kan även
de vara positiva och negativa beroende på hur det gått för Kalla i tävlingarna.
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Bilderna lägger fokus främst på identifikation gällande miljö och det Kalla representerar,
exempelvis svenskhet, idolisering och landslaget. Att Volkswagen valt att använda sig av
Kalla i Instagram-bilderna och inte i annonserna är ett klokt val. Som presenteras under
avsnittet tidigare forskning är unga människor mer benägna att påverkas av celebriteter
i reklam och äldre påverkas knappt. Sociala medier används i en större utsträckning av
unga och att då använda sig av en celebritet i detta medium ökar chansen för att nå fram
till sin publik. Det finns ingen tydlig anpassning till en specifik publik. Dock eftersom det
är bilreklam riktar den sig främst till den publik som har möjlighet att köra bil. Utifrån
det som här har presenterats så lyckas Volkswagen med att skapa identifikation i
bilderna. Den bygger på intressen som miljö, svenskhet samt svenska
längdskidlandslaget.

8.1.2 Annonser
Volkswagens tidningsannonser innehåller även de aspekter som Foss, Foss och Trapp
menar leder till identifikation. Likt Instagram-bilderna går det att identifiera
värderingar som rör miljö. Detta blir tydligast i den text som finns i Volkswagen annons
1. I en textruta finns texten “UPP TILL 50 KM PÅ EL UPP TILL 1 000 KM TOTALT”
vilket tydliggör att bilen går på el vilket är bättre för miljön. Bildens rubrik förstärker
detta då det står “Nya Passat GTE laddhybrid En ovanligt avancerad vanlig kombi.”
Volkswagen gör det tydligt att det är en hybridbil som både går på el och bensin vilket
visar att företaget bryr sig om miljön. I Volkswagen annons 2 finner jag dock inget som
anspelar på värderingar gällande miljö. I denna annons går det dock att identifiera
värderingar kopplat till den miljö som visas i bilden. Likt de bilder som publicerats på
Instagram visar Volkswagen annons 2 upp bilarna i ett vinterlandskap. Här går det att
identifiera värderingar som rör naturen. Bilarna står på karg frusen mark mot en
himmel som går mot dag. Bilden visar upp en vacker naturmiljö och det går således att
tolka detta som att Volkswagen värdesätter naturen och uppskattar den. I de första
meningarna i bildtexten som finns under bilden står det även “Med 4MOTION
fyrhjulsdrift blir vinterresan ett sant nöje. Då får du bättre väggrepp, körstabilitet och
inte minst framkomlighet när du som mest behöver det.” Framförallt den första
meningen där vintern beskrivs som ett nöje stärker bilden av att naturen och vintern kan
ses som något positivt och roligt.
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Motsättningar eller gemensamma fiender som finns i bilderna kan i Volkswagen annons
1 tolkas som miljöförstöring. De tidigare nämnda aspekterna i bilden, texten som visar
att det är en hybridbil, tydliggör att Volkswagen bryr sig om miljön och därmed kan
miljöförstöring ses som en fiende. I Volkswagen annons 2 går det att tolka naturen och
vintern som en motsättning. Detta kopplat till den text om fyrhjulsdrift som nämndes i
tidigare stycke. Jag nämnde tidigare att vintern och naturen ses som något positivt i
bilden men det går även att tolka som något negativt. Vintern presenteras i och med
denna text som ett problem som kan bli ett nöje med hjälp av Volkswagens bilar.
Den tredje aspekten som Foss, Foss och Trapp skriver om är, som tidigare nämnts,
identifikation som sker omedvetet. Sett till endast Volkswagen annons 1 går det att
identifiera sig med Volkswagen som varumärke. Identifikationen kan då gälla andra
personer som kör Volkswagen eller vad individen anser om personer som kör denna typ
av bil. Sett i ett större sammanhang kopplat till Volkswagens andra reklambilder finns
det dock andra aspekter som går att identifiera sig med. Identifikationen kan då gälla
exempelvis Charlotte Kalla som ofta figurerar i Volkswagens reklam. Identifikationen
med Kalla och det svenska längdskidslandslaget blir tydligare i Volkswagen annons 2. I
och med att landslagets logga finns med i bilden och att Volkswagen har döpt
bilmodellen till Ski team edition blir här identifikationen tydligare. I och med att
landslaget med Kalla i spetsen är talespersoner för Volkswagen blir dessa personer något
som en köpare kan identifiera sig med.
Sett ur Appels identifikationstaxonomi går det att se andra aspekter som kan skapa
identifikation. Det första steget i taxonomin, övertygelser, går att tolka i Volkswagen
annons 1 som övertygelser som rör miljö. Likt i Instagram-bilderna har Volkswagen ett
stort fokus på att bilen är en hybridbil. Genom att de levererar miljövänligare bilar visar
Volkswagen en åsikt om att de arbetar för att minska avgasutsläppen från bilar. Det blir
således en politisk övertygelse men det går även att tolka som en social övertygelse. För
vissa har det blivit en livsstil att leva så naturvänligt som möjligt. Denna typ av person
kanske väljer att inte ha en bil men kan trots detta identifiera sig med Volkswagens
reklambild. Religiösa övertygelser lyckas jag inte identifiera vilket delvis kan bero på att
religion för många inte har en naturlig plats i reklam. Sverige är även, som tidigare
nämnts, ett av världens mest sekulariserade länder och därför fungerar religion inte som
ett medel för övertygande.
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I Volkswagen annons 2 ligger fokus också på miljön. Här är det dock inte miljöpåverkan
som är det centrala utan naturens skönhet. Bilarna står i ett vackert vinterlandskap och
visar upp en av vinter Sveriges bästa sidor. Detta blir en social övertygelse för människor
som uppskattar naturen eller för friluftsintresserade. Den avslutande textraden i texten
under bilden visar även på övertygelser. Meningen lyder “Så välkommen in och provkör
så får både du och familjen uppleva såväl körglädje som surfglädje.” Att familjen nämns i
texten går att tolka som att Volkswagen värdesätter familjen och att hela familjen ska må
bra. Detta visar således på en social övertygelse som visar att familjen är viktig. Även i
denna bild saknas religiösa övertygelser vilket troligtvis beror på samma aspekter som
nämndes ovan.
Andra steget i Appels taxonomi är lojalitet. I båda bilderna är den tydligaste
identifikations-aspekten som berör detta lojaliteten till Volkswagen som varumärke. I
Volkswagen annons 2 går det även att identifiera sig med lojalitet till det svenska
längdskidslandslaget. Bilen som figurerar på bilden kallar Volkswagen för Ski team
edition och i övre högra hörnet är landslagets logga placerad. Samarbetet med landslaget
blir tydligt och lätt att identifiera. Detta kan även kopplas till en lojalitet gentemot
Sverige eftersom landslaget även representerar landet. Som tidigare nämnts kan
lojaliteten gentemot Sverige och landslaget föras över till Volkswagen i och med att
företaget stödjer landslaget. Även den vintermiljö som visas upp kan ses som en
förstärkning av detta då det kan kopplas till Sverige och de miljöer som
landslagstävlingar hålls i. Sett till Kallas inverkan blir det en tydlig skillnad gentemot hur
lojaliteterna fungerar i Instagram-bilderna. Kalla bidrar till att skapa ytterligare lojalitet
till Volkswagen vilket inte sker här i annonserna. Dock kan representationen av
landslaget även kopplas till Kalla vilket kan leda till att lojaliteten stärks.
Intressen är det tredje steget vilket skiljer sig delvis åt i de olika bilderna. Det intresse
som båda bilderna återspeglar är intresset för bilar. Detta blir självklart då det är
bilreklam och bilintresserade människor kan genom detta identifiera sig med bilderna. I
Volkswagen annons 1 kan, som tidigare nämnt, personer som är intresserade av
miljöfrågor identifiera sig då Volkswagen gör reklam för en hybridbil. Det står i bildens
rubrik “En ovanligt avancerad vanlig kombi.” och genom denna mening kan människor
som inte är bilintresserade identifiera sig. Många personer är endast intresserade av en
bil som fungerar. Genom denna mening visar Volkswagen att det är en avancerad bil
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men som är en “helt vanlig kombi”. Detta går att tolka som att bilen inte är svårskött
utan är en helt vanlig bil med avancerade funktioner.
I Volkswagen annons 2 anspelar Volkswagen på andra intressen. Bilintresset finns som
tidigare nämnts representerat men på grund av den valda miljön kan det tolkas som en
annan typ av intresse. Personer som är intresserade av bilar som klarar av tuffare
terräng kan genom detta identifiera sig. Detta stärks av såväl miljön i bilden samt att
Volkswagen i denna bild gör reklam för bilar med fyrhjulsdrift. Även i bildtexten blir
detta tydligt där avsändaren skriver om fyrhjulsdriften, körstabiliteten, väggreppet och
framkomligheten. Kopplat till detta kan även människor som är intresserade av natur
och friluftsliv identifiera sig. Personer som rör sig mycket i skog och mark kan vara
intresserade av bilar som klarar av denna typ av terräng. Även valet av miljö återspeglar
detta. I denna bild kan mottagare som är intresserade av längdskidor också identifiera
sig. Genom samarbetet med längdskidslandslaget och användandet av deras logga och
namnet på bilmodellen skapar Volkswagen en möjlighet för skidintresserade att
identifiera sig. Även miljö valet i bilden går att koppla till detta. Snön och kylan kan
kopplas till skidåkning och förstärker konnotationen till skidåkning och vintersport. Det
behöver inte vara endast vintersport dock utan även intresset friluftsliv gör sig giltigt.
Värderingar har tidigare berörts i analysen och detta är även ett steg i Appels taxonomi. I
Volkswagen annons 1 lägger Volkswagen fokus på värderingar som berör miljö och
miljöpåverkan. De marknadsför en hybrid bil som är bättre för miljön vilket leder till att
andra som är medvetna om sin miljöpåverkan kan identifiera sig. Detta stärks av den
text som finns i bilden som beskriver hur långt bilen kan köra på el samt tydliggör att det
är en avancerad hybridbil. Detta kan likt i Kalla bild 1 tolkas som att Volkswagen tar sitt
ansvar i miljöfrågan. I Volkswagen annons 2 ligger fokus inte på miljöpåverkan utan på
naturensskönhet. Med hjälp av valet av miljö och bildtext skapar Volkswagen en positiv
känsla för naturen och vintern. En vacker naturbild kombinerat med textraden “Med
4MOTION fyrhjulsdrift blir vinterresan ett sant nöje. Då får du bättre väggrepp,
körstabilitet och inte minst framkomlighet när du som mest behöver det.” skapar
företaget en positiv bild gentemot natur och miljö. En av de mest framträdande
värderingarna i bilden gäller just då naturen.
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Femte och sista steget i identifikationstaxonomin är erfarenheter. I båda bilderna finns
det flera olika typer av erfarenheter som mottagaren kan identifiera sig med. I båda
bilderna kan mottagaren identifiera sig genom erfarenheter av Volkswagen som företag
och deras bilar. I Volkswagen annons 1 kan mottagaren även identifiera sig genom den
textrad som tidigare nämnts “Nya Passat GTE laddhybrid En ovanligt avancerad vanlig
kombi.” Mottagaren kan ha tidigare erfarenheter av krångliga bilar eller onödigt
avancerade bilar eller helt enkelt att personen upplever bilar som krångliga. Genom att
Volkswagen beskriver bilen som en “vanlig kombi” kan här identifikation skapas. Även
erfarenheter som rör hybridbilar gör sig gällande i den första annonsen.
Volkswagen annons 2 anspelar på erfarenheter av natur och vinter. I och med att alla
människor som bott i Sverige under en längre tid har upplevt vintern kan de flesta
identifiera sig. Erfarenheter av att köra bil under vintern gör sig också gällande då det är
bilar som bilden gör reklam för men även kopplat till att Volkswagen i texten beskriver
hur vinterresan blir behaglig och säker i deras bilar. Erfarenheter av
längdskidslandslaget gör sig också gällande i reklamen. Eftersom landslagets logga finns
med i bilden kan mottagaren identifiera sig med landslaget. En positiv bild av landslaget
kan i förlängningen leda till en positiv bild av Volkswagen som stödjer dem.
Annonserna som analyserats bygger mycket av identifikationen på den miljö som bilden
visar upp. Miljöpåverkan är även det en tydlig aspekt. Jag finner det intressant att
Volkswagen lägger så stort fokus på miljö i sin reklam. En anledning till detta kan vara
det utsläppsfusk som uppdagades under hösten 2015. Genom att lägga fokus på
miljövänligare bilar hoppas Volkswagen förmodligen på att försöka vinna tillbaka
förtroendet från allmänheten. Detta är dock inte helt utan risker då Volkswagen tappat
trovärdigheten i denna fråga. I miljöfrågor har Volkswagen ett lågt ethos vilket de
försökt återbygga med en reklamkampanj där de bad om ursäkt för fusket. De har sedan
följt upp detta med att ha ett miljöfokus i sin reklam. Allt detta kombinerat skapar goda
förutsättningar för att de ska återvinna allmänhetens förtroende.
Annonserna är mer anpassade till olika publiker än vad Instagram-bilderna är. Dessa
reklamer riktar in sig på olika livsstilar och människor som exempelvis bor i olika delar
av landet. Volkswagen annons 1 skapar identifikation för människor som rör sig i
stadsmiljöer och Volkswagen annons 2 skapar identifikation för människor som rör sig i
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lantligare miljöer. Bilderna är anpassade till mediet papperstidning då de skapar olika
möjligheter för identifikation. Papperstidningar och då främst dagstidningar har en bred
läsarbas av främst äldre. Volkswagen annons 2 som tar upp familj och vinterresa skapar
identifikation mot denna publik. Många av läsarna har med största sannolikhet familj
och kan tänka sig att åka på en semester i exempelvis fjällen. Även här används således
gemensamma värderingar och intressen för att skapa identifikation.

8.2 Visuell retorik
I följande avsnitt kommer en analys av den visuella retoriken i bilderna att presenteras.
Först kommer Instagram bilderna att analyseras och sedan tidningsannonserna.
Avslutningsvis presenteras en kort jämförelse av de olika bilderna.

8.2.1 Instagram
I båda de Instagram-bilder som analyseras är det mest framträdande Charlotte Kalla och
Volkswagen-bilen som står bredvid henne. Det manifesta budskapet blir således att Kalla
kör Volkswagen vilket även bekräftas genom bildtexten i Kalla bild 1. Där står det “Två
laddade vinnare – Charlotte Kalla och hennes nya Passat Sportscombi GTE!” det är
således uttalat att Kalla kör Volkswagen. Genom detta lånar Volkswagen Kallas ethos
och stärker därigenom argumentationen. Till det manifesta i bilden hör även den miljö
som bilden är tagen i. I båda bilderna befinner sig Kalla och bilen i en vintermiljö, detta
kan ses som att bilen fungerar bra i denna typ av väderlek. I Kalla bild 1 är det även
tydligt att Kalla kopplar in en sladd i bilen. Detta kombinerat med texten, som nämndes
ovan, blir ett latent budskap att det är en bil som går helt eller delvis på el. Återigen
handlar det om mer än vad som bara visas i bilden, det är snarare vad bilden
symboliserar som blir intressant. Bilden är ett entymem som genom vilket slutsatsen kan
dras att bilen är en elbil eller hybridbil. Den premiss som ges är att Kalla kopplar in en
sladd i bilen och det är den enda premiss som ges. Trots att det är en premiss går det
fortfarande att komma till slutsatsen att det är en elbil. Detta ser jag som en gestaltning
av doxa. Sladden kan vara för att ge el till en kupévärmare men eftersom det är en
reklambild är det inte sannolikt att det är en funktion som Volkswagen marknadsför. Det
blir allt vanligare med elbilar och hybridbilar och en stor del av bilreklam inriktar sig på
detta. Därför kan slutsatsen dras att det är en sådan typ av bil. Denna slutsats stärks
sedan av texten som tillhör bilden. Detta blir en form av evidentia då de fungerar som ett
bevis för att det är en elbil.
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I Kalla bild 2 används också entymem. Då Kalla står bredvid den snötäckta bilen framför
en stuga går det att dra slutsatsen att bilen är Kallas. Endast sett till denna bild vet vi
inte att det är Kallas bil men med de premisser som bilden ger går det att dra den
slutsatsen då det är sannolikt. I bilden finns entymem som leder till slutsatsen att bilen
fungerar bra i vinterförhållanden. Den första premissen som ges är att bilden visar
vinterförhållanden med mycket snö, den andra är att bilen finns i denna miljö. Genom
detta går det, precis som i Volvo-reklamerna, således att dra slutsatsen att bilen fungerar
bra i dessa förhållanden. Detta kan även stärkas av det tidigare entymemet, att det är
Kallas bil. Då hon rör sig i denna typ av miljöer till vardags behöver hon en bil som
fungerar bra i vinterförhållanden. Kopplat till entymemet fungerar även miljön som en
del av evidentia då bilarna visas upp i denna miljö vilket fungerar som bevismedel för att
de fungerar bra i denna miljö. Även personer som kör en Volkswagen eller har kört en
kan då identifiera sig genom erfarenheter av bilen i dessa förhållanden. Här fungerar
således den visuella retoriken och identifikationen i samspel och förstärker bildens
argumentation. Den visuella argumentationen fungerar som fristående argument men
leder även till att mottagaren kan identifiera sig.
Det som går att tolka som latenta budskap i bilderna är valet av bakgrund. I Kalla bild 1
består bakgrunden av träd som är ur fokus. Detta går att tolka som att bilen inte bara
fungerar bra i vinterförhållanden utan även i skog och mark. Kombinerat med att det är
en el- eller hybridbil kan träden och naturen tolkas som ett budskap som rör miljö.
Volkswagens budskap blir att deras bil är miljövänlig och passar i denna typ av miljö.
Detta blir latent då det kräver att mottagaren studerar bilden närmre för att identifiera
träden. Men trots detta har träden en inverkan på bilden och bidrar till att skapa ett
latent budskap.
I Kalla bild 2 finner vi andra intressanta aspekter i bakgrunden. I bilden finns en
snötäckt röd stuga och kala träd. Det skulle kunna vara en stuga vart som helst i Sverige.
Detta går att tolka på olika sätt. Med tanke på att bilen befinner sig i denna miljö går det
att se som ett argument för att bilen klarar av de tuffa förhållanden som uppstår i
Sverige under vintern. Det går även att tolka det som att bilen fungerar bra för en
vinterresa. Stugan representerar även något klassiskt svenskt vilket visar att bilen
fungerar bra för svenskar men även att Volkswagen bryr sig om svensk kultur. Här visar
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företaget välvilja då de som en tysk biltillverkare visar att de bryr sig om svenskkultur
och stärker därigenom sitt ethos. Detta budskap förstärks även av Kalla. Då hon är en
medlem av det svenska landslaget anspelar även det på Sverige och svenskhet. Detta går
att tolka som en stolthet för Sverige då bilden anspelar på klassiskt svenska aspekter. Att
Kalla även är längdskidåkerska går att se som något klassiskt svenskt. Längdskidor har
använts i Sverige i flera hundra år som såväl transportmedel som idrottsgren. Detta blir
ytterligare en förstärkning av svenskheten. Ta exempelvis att Gustav Vasa färdades
mellan Sälen och Mora på skidor som firas varje år med Vasaloppet. Vasaloppet är ett
nationalitetsbyggande evenemang och är en svensk tradition som är grundad i
längdskidor. Kalla figurerar på bilderna och fungerar som en representant för
längdskidåkning och i en förlängning Sverige. Som tidigare nämnts skapas genom
lojaliteten till henne lojalitet till exempelvis det svenska landslaget samtidigt som hon
fungerar som premiss för ett entymem. Som nämndes tidigare i analysen kan vi dra
slutsatsen att det är Kallas bil då hon poserar bredvid bilen. Kalla som är en celebritet
och är populär i Sverige är trovärdig i situationen och Volkswagen lånar genom bilderna
hennes ethos för att stärka sitt eget. Detta finner jag intressant då det med största
sannolikhet är ett sponsoravtal som ligger till grund för att Kalla kör Volkswagen. Detta
är inte något som tas upp i bilderna och trots detta så fungerar de argument som
presenteras.
En intressant aspekt som skiljer bilderna åt är deras disposition. Trots att de båda vid en
första blick liknar varandra förmedlar de olika känslor. I båda bilderna poserar Kalla
med sin bil men ljussättning och hur Kalla gestaltas bidrar till att skapa skillnader i
bilderna. Kalla bild 1 är uppenbart en reklambild. Solen skiner, Kalla visar upp bilens
funktioner och bilden känns konstruerad. Den ger ett formellt intryck. Kalla bild 2 skulle
kunna ses som en semesterbild eller liknande. Kalla står med en röd låda och en renfäll i
händerna vilket ger ett mer vardagligt intryck. Utan den tillhörande texten skulle bilden
kunna gestalta en semester i fjällen.
Efter att ha sett på de budskap som finns i bilderna ska jag nu se på bildens funktion
som är det andra steget i analysen. Här blir det medium som bilden är publicerad i
relevant. Bilderna är som tidigare nämnt publicerade på Instagram. Som nämndes i
bakgrunden skapar detta medium nya omständigheter och möjligheter för avsändaren.
Den stora skillnaden som uppstår med denna typ av medium är att mottagaren kan
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interagera med avsändaren och bilden. Mottagaren kan välja att kommentera, “gilla”
eller dela bilden. Genom att göra något av detta kan mottagaren göra ett uttalande om
produkten vilket kan vara både negativt och positivt. Mottagaren skapar även möjlighet
för andra att se bilden. Genom att interagera med bilden ökar chansen för att andra
mottagare ska uppmärksamma bilden. Detta tvingar således Volkswagen att anpassa sig
till en bred doxa. I och med att så många olika typer av människor befinner sig på sociala
medier och att bilderna är åtkomliga för alla finns det många olika aspekter som
sändaren måste förhålla sig till. De som främst kommer i kontakt med bilden är de som
aktivt gått in och valt att “följa” Volkswagens Instagram-konto. Att dessa personer är
välvilligt inställda till Volkswagen är sannolikt eftersom de väljer att få kontinuerliga
uppdateringar från företaget. Dessa personer kan i längden därför fungera som
ambassadörer för företaget och sprida deras reklam vidare. Genom att anpassa sitt
budskap till en bred publik uppstår en möjlighet för Volkswagen att skapa en större
kundbas. Att Volkswagen väljer att använda sig av Charlotte Kalla i de bilder som
publicerats på Instagram är ett klokt val. Eftersom Kalla är en välkänd och populär
person i Sverige ökar sannolikheten att mottagaren blir välvilligt inställd till Volkswagen.
Detta gäller självklart inte alla som ser reklamen. För personer som inte har något
intresse för längdskidor eller kanske inte vet vem Kalla är blir just denna aspekt
troligtvis inte övertygande.
Under bildens natur nämns bildernas disposition som påverkar den känsla som bilderna
förmedlar. Kalla bild 1 är formell och Kalla bild 2 skulle kunna vara från vilken svensk
som helst. Här blir avsändaren av intresse. Då det är Volkswagen som har publicerat
bilderna tolkas de båda som reklambilder. Det är således avsändaren som styr
uppfattningen av bilderna. Hade exempelvis Kalla publicerat Kalla bild 2 hade bilden
med största sannolikhet inte tolkas som reklam. Men trots att den nu uppfattas som
reklam upplever jag att den behåller en vardaglig känsla. Den visar upp en
vardagssituation med Kalla vilket förstärker bilden. Då den visar Kalla som är en väldigt
populär idrottare som ofta rör sig i stora sammanhang i en vardaglig situation leder
detta till att hon kan uppfattas som en prestigelös människa. Att visa upp henne i denna
typ av situation inger trovärdighet då det ser naturligt ut att hon rör sig i denna miljö.
Det sista steget i analysen är att värdera bilden. Bilderna försöker övertyga mottagarna
och jag ska nu se om detta görs etiskt och hur bilderna förhåller sig till de värderingar
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som vi delar i samhället. Vidare kommer jag även att analysera om det finns några
stereotyper och om bilderna fyller sina egna funktioner. Ur ett etiskt perspektiv förhåller
sig Volkswagen väl till etiken. Det ända som går att märka på är att Volkswagen, precis
som Volvo, förmedlar budskap som är kopplade till miljö. Bilar är inte miljövänliga och
även elbilar och hybridbilar påverkar miljön negativt, detta är dock något som de flesta
är medvetna om och tillhör den svenska doxan. Därför fungerar detta. Även kopplat till
det utsläpps fusk som blev uppmärksammat under hösten 2015 där Volkswagen fick
mycket kritik är det en smart strategi att trycka på miljöaspekten. Volkswagen behöver
reparera sitt rykte och få tillbaka förtroendet från sina kunder. Genom att marknadsföra
sina bilar som miljövänligare ökar chansen för detta.
Bilderna speglar även en del stereotyper. Ljuset i bilderna är varmt och skapar en känsla
av trygghet. Att det sedan är en kvinna på bilderna förstärker detta. Kvinnor framställs
ofta som varma och omhändertagande vilket bilderna även förstärker. Detta behöver
inte vara ett medvetet val av Volkswagen utan kan snarare bero på att de vill förmedla
natursköna bilder som är tilltalande för ögat. Det kan även bero på att de vill återskapa
känslor som uppstår vid exempelvis idrotts evenemang eller semester i fjällvärlden.
Intressant vore att se om Volkswagen hade valt att framställa en manlig idrottare på
samma sätt.
Volkswagen anspelar i Kalla bild 2 även på stereotypiskt svenska saker. Vintern och
stugan är saker som kan anses som stereotypiskt svenskt. Detta är till deras fördel då det
skapar trovärdiga bilder eftersom Kalla ofta rör sig i denna typ av miljö. Som nämndes
tidigare i identifikations-avsnittet kan det även leda till identifikation och övertygelse.
Bilder förhåller sig väl till den tilltänkta publiken. De bryter inte mot den svenska doxan
utan är väl anpassade och argumentationen fungerar. Bilderna fyller således sin funktion
då målet med dessa är att visa att Volkswagens bilar är bra och värda att köpa. Utan
Kalla i bilderna hade en stor del av identifikationen gått förlorad och den visuella
argumentationen hade inte fungerat lika bra.

8.2.2 Annonser
Volkswagens tidningsannonser skiljer sig mer från varandra än vad Instagram-bilderna
gör. Rent stilistiskt finns det skillnader och även budskapsmässigt skiljer de sig åt. De
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mest framträdande i Volkswagen annons 1 är bilen på bilden. Bilen ser ut att röra sig
snabbt framåt i en storstadsmiljö. Bilen i sig säger inte så mycket men i kombination
med texten och bakgrunden går det att identifiera manifesta budskap. Texten ovanför
bilen lyder “Nya Passat GTE laddhybrid En ovanligt avancerad vanlig kombi.” och till
höger om bilen står det “UPP TILL 50 KM PÅ EL UPP TILL 1 000 KM TOTALT”. Det
manifesta budskapet blir därför att det är en laddhybrid som kan köra 50 km på el och
1000 km på el och ett annat bränsle. Att bilen kan köra dessa distanser framställs som
något imponerande då det står klart och tydligt i bilden. Även textraden “En ovanligt
avancerad vanlig kombi.” i kombination med bilen och bakgrunden skapar ett manifest
budskap. Att Volkswagen väljer att kalla bilen för “ovanligt avancerad” leder till att bilen
tolkas som något nytt och bra. Att de även väljer att benämna bilen som “vanlig kombi”
visar att trots att den är avancerad är det en helt vanlig bil. Den är därför inte
komplicerad att använda men har avancerade funktioner. Detta går att likna vid Volvo
annons 1 som också lägger fokus på bilens funktioner.
Latenta eller dolda budskap i bilden gestaltas av den miljö som bilen visas i. Att den
visas upp mot en bakgrund som ser ut att vara en storstad som trots att det är mörkt är
full av ljus visar att bilen passar aktiva människor som bor i storstäder. Det går även att
tolka som att bilen är anpassad för storstäder. Att det finstilt står att bilen är utrustad
med “...City Emergency Brake” förstärker detta budskap. Att bilen ser ut att röra sig
snabbt framåt i en stadsmiljö visar även på att den är anpassad till stadstrafik och gör att
den kan ta sig fram snabbt och smidigt i stadstrafik. Detta är ett entymem där
premisserna är att bilen rör sig i en storstadsmiljö samt att den är utrustad med “City
Emergency Brake”. Detta leder till slutsatsen att den är anpassad för stadsmiljöer. Detta
fungerar även som evedentia då bilden visar att bilen kan användas i denna miljö och tar
sig snabbt framåt.
Volkswagen annons 2 ser väldigt annorlunda ut jämfört med Volkswagen annons 1.
Storstadsmiljön är utbytt mot ett kargt vinterlandskap och natten mot gryning. Ett av de
manifesta budskap som är tydliga i bilden är att Volkswagen stödjer svenska
längdskidlandslaget. Detta blir tydligt då landslagets logga finns i det övre högra hörnet
samt att Volkswagen benämner sina bilar som Ski Team Edition. Att bilarna står på vad
som tycks vara en bergstopp i vintermiljö går även det att tolka som ett manifest
budskap. Att bilarna har lyckats ta sig dit är ett bevis på att de klarar tuff terräng och
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vinterförhållanden. Detta förstärks i texten som tillhör bilden där Volkswagen lyfter
fram fyrhjulsdrift framkomlighet och så vidare. Detta budskap är ett entymem där en
premiss är att bilarna står på en höjd i ett vinterlandskap. Den andra premissen är den
text som följer med bilden. Det som lämnas till mottagaren att tolka är hur bilarna tog
sig dit. Det sannolika är att de blivit dit transporterade eller körts till platsen. Kopplat till
det tidigare premisserna är det senare sannolikt. Slutledningen blir därför att bilarna är
välanpassade för tuff terräng och vinter. Att bilarna visas i denna miljö fungerar även
som evidentia. Bilden ser inte ut att vara uppenbart manipulerad och visar då en faktisk
situation. Detta leder till att bilden kan fungera som ett bevis för att bilarna fungerar bra
i tuffa förhållanden.
Ytterligare ett manifest budskap finner jag i texten till denna annons där det står “Så
välkommen in och provkör så får både du och familjen uppleva såväl körglädje som
surfglädje.” Detta korta omnämnande av familjen visar att Volkswagens bilar är bra
familjebilar. Kopplat till det som står tidigare i samma text stycke “Med 4MOTION
fyrhjulsdrift blir vinterresan ett sant nöje.” går det även att dra slutsatsen att bilen
fungerar bra för en familjeresa till exempelvis de svenska fjällen. Detta argument är ett
entymem där premisserna är att vinterresan blir ett nöje samt att du får såväl kör som
surfglädje. Slutsatsen blir då att bilen passar bra för familjer med barn som ska på en
längre bilsemester.
Latenta eller dolda budskap är något svårare att identifiera i bilden. Det jag ser som ett
latent budskap är kopplat till den natursköna miljö som bilden visar upp och till det
manifesta budskapet att Volkswagens bilar är utrustade för tuff terräng. Det latenta blir
här att du med Volkswagens bilar kan ta dig till nya platser och se vackra vyer som den
som visas på bilden. Budskapet kan sammanfattas som att Volkswagen tar dig till nya
platser. Detta blir även det ett entymem där den första premissen är det manifesta
budskapet och den andra premissen är den miljö som visas. Slutsatsen som kan dras är
att med en Volkswagen kan du upptäcka nya svåråtkomliga platser.
Bildernas funktion liknar varandra mer än vad bilderna gör. Funktionen för de båda
bilderna är att öka försäljningen av Volkswagen bilar men de riktar in sig på olika typer
av bilar. Båda annonserna är publicerade i Dagens Nyheter, en av Sveriges största
dagstidningar. Annonserna är publicerade i en papperstidning med vissa
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omständigheter som måste tas i beaktning. Reklam är något som många inte är särskilt
intresserade av och gärna vill ha så lite som möjligt av. Det är således viktigt att använda
sig av bilder som snabbt fångar läsarens intresse innan denne bläddrar förbi. Rent
visuellt händer det mycket i båda annonserna vilket ökar möjligheten att fånga intresse.
Dock görs detta på olika vis. Volkswagen annons 1 är en bild som är fylld med fart och
det finns stor text som är lätt att läsa. I Volkswagen annons 2 används istället en
spektakulär bild som även den kan fånga läsarens intresse. Jag upplever att Volkswagen
annons 2 har större sannolikhet att fånga intresse då den inte innehåller så mycket text
utan är en relativt avskalad bild som lägger fokus på det visuella.
I och med att annonserna är publicerade i Dagens Nyheter måste Volkswagen anpassa
sig till läsarna av tidningen som blir deras publik. Dagens Nyheters tidning finns även att
läsa på internet vilket breddar publiken. Dock är det flest äldre som läser denna typ av
tidningar vilket även är personer som har råd eller möjligheter att köpa bil. Därför blir
det ett relevant medium för Volkswagen att annonsera i. I och med att Dagens Nyheter
har en bred publik över hela Sverige och med olika intressen måste Volkswagen förhålla
sig till många olika aspekter. Att annonserna har olika fokus och marknadsför olika
bilmodeller ser jag som en anpassning till detta. Personer som bor i storstäder är
troligtvis inte lika intresserade av bilar som fungerar i tuff terräng och människor som
bor på landsbygden är med största sannolikhet inte intresserade av stadsanpassade
bilar. Genom de två annonserna ökar således Volkswagen sina möjligheter för att nå ut
till en bred publik. Budskapen i Volkswagen annons 2 kan dock vara tilltalande även för
stadsbor. Jag tänker då främst på det latenta budskapet att Volkswagen kan hjälpa dig
att upptäcka nya platser. Detta kan vara tilltalande för stadsbor som brukar semestra i
exempelvis norra Sverige eller har landställe i lantlig miljö. På samma sätt kan det vara
tilltalande för människor som bor på landsbygden men arbetar i en storstad att ha en bil
som är anpassad för stadstrafik.
Även det manifesta budskapet som berör svenska skidlandslaget kan vara tilltalande för
en bred publik. Intresset för längdskidor och vintersport är stort i hela Sverige och att
Volkswagen stöttar detta kan fungera som ethosstärkande. Även det manifesta
budskapet om att Volkswagens bilar är bra familjebilar som finns i Volkswagen annons 2
är väl anpassat till målgruppen. Då det är vanligt att vid äldre åldrar ha barn och det
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finns möjlighet att åka på exempelvis skidsemester upplever jag att detta är något som
tilltalar många.
Volkswagens annonser har olika målgrupper men samma funktion. De olika annonserna
är tillsammans anpassade till en bred publik och även anpassade till den tilltänkta
publik. Annonserna bygger inte identifikationen på en celebritet utan det är andra
aspekter som ligger till grund. Här är det främst miljön som används för att skapa
identifikation. I Volkswagen annons 1 används en storstad som bakgrund vilket fungerar
som premiss för att bilen fungerar bra i denna miljö. Genom detta skapas även
identifikation för dem som bor i storstäder eller rör sig i denna miljö. Även
miljöpåverkan används såväl som argument som för att skapa identifikation.
Volkswagen visar gemensamma värderingar vilket leder till identifikation men det
fungerar även som ett argument för varför konsumenten ska köpa just denna bil.
Annonserna fyller sin funktion och är anpassade till svensk doxa men även till den
tilltänka målgruppen. Etiskt finns det inte något att anmärka på. Annonserna anspelar
inte heller på stereotyper i någon större utsträckning. I Volkswagen annons 2 när
familjen nämns preciserar inte heller hur familjen ser ut. Detta är ett klokt val av
Volkswagen då de undviker en fallgrop. Hade företaget preciserat familjen som
exempelvis en heterosexuell familj med 2 barn hade de kunnat få kritik för detta. Men i
och med att det endast benämns som familjen lämnas tolkningen av detta till
mottagaren. Annonserna fyller sin funktion och argumenterar för att Volkswagens bilar
är ett bra köp. Argumentationen är trovärdig och väl anpassad till den tilltänkta
publiken.

8.3 Jämförelse mellan Instagram-bilder och annonser
Analysen har hittills presenterat hur de olika reklambilderna använder sig av
identifikation och visuell retorik för att skapa övertygelse. I detta avsnitt görs en närmre
analys av hur bilderna är anpassade till det medium de är publicerade i. Detta har
tidigare berörts i den visuella analysen under bildens funktion men här görs en djupare
analys. Jag vill se noggrannare på hur anpassningen sker samt om den fungerar bra eller
inte.
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I Instagram-bilderna ligger fokus på det visuella. Kalla, bilen och naturen är det som
sticker ut i bilderna och det är endast en kort text som hör till bilderna. I annonserna är
det även ett stort fokus på det visuella. Dock skiljer sig dessa åt. I Volkswagen annons 1
används en större del text än i Volkswagen annons 2 där det, som i Instagram-bilderna,
är ett fokus på det visuella. Dock finns det mer text i Volkswagen annons 2 än det gör i
Instagram-bilderna. Att lägga fokus på det visuella i Instagram-bilderna är en god
anpassning till mediet. På Instagram publiceras många bilder och det är lätt att bara
bläddra förbi bilder. Genom att ha en visuellt slående bild ökar avsändaren chansen att
få mottagaren att stanna upp och titta närmre på bilden. Då Volkswagens Instagrambilder har lagt fokus på detta ökar chansen att nå ut till mottagaren. Att Kalla figurerar i
dessa bilder är även det en anpassning till mediet. Instagram används främst av yngre
människor. Som Salomon kommit fram till är det främst människor i åldrarna 15-30
som påverkas av celebriteter i reklam. Det är således en god anpassning till mediet att
använda Kalla i Instagram-bilderna. Salomon har även kommit fram till att, oavsett
ålder, är vi mer benägna att titta längre på reklam där celebriteter figurerar. Precis som
nämns i Volvoanalysen är det således en bra anpassning att använda sig av celebriteter
på Instagram då det går snabbt att bläddra förbi bilderna. Genom att använda sig av
celebriteter ökar chansen att mottagaren stannar upp och tittar på bilden. Volkswagen
fångar även upp äldre personer till en viss del då denna målgrupp också påverkas av
detta. Medelålders personer kan dock ha en negativ syn på celebriteter i reklam.
Volkswagens val att inte använda sig av celebriteter i sina tidningsannonser visar således
på god anpassning då det främst är äldre personer som läser dagstidningar.
Att tidningsannonserna innehåller mer text än Instagram-bilderna är även det en
anpassning till mediet. Främst handlar det om storleken på bilderna som publiceras i de
olika medierna. På Instagram är bildstorleken förhållandevis liten. Att ha mycket text i
en liten bild resulterar att texten blir svår att läsa vilket minskar chansen att mottagaren
stannar upp och läser texten. I papperstidningar finns det möjlighet att publicera bilder i
olika storlekar. Volkswagens annonser är helsidesbilder vilket leder till att de kan ha
större text som då blir lättare att läsa. En person som läser dagstidningar är med största
sannolikhet intresserad av att läsa artiklar. Genom att ha en större andel text i
annonserna anpassar sig således Volkswagen till de resterande materialet i tidningen.
Mottagaren är intresserad av att läsa vilket Volkswagen skapar möjligheter för. Det
visuella i bildernas funktion är, utöver att det fungerar argumentativt, att fånga
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mottagaren och få denne att läsa den tillhörande texten. Annonserna innehåller mer
specifik information om bilarna än vad Instagram-bilderna gör vilket även det är en
anpassning till mediet. Det mer textbaserade budskapet är anpassat till den äldre
publiken som läser dagstidningar. De kortare visuella budskapet som finns i Instagrambilderna är mer anpassade till det något snabbare mediet Instagram och den yngre
publiken som använder mediet.

9. Diskussion
De båda analyser som presenterats ovan har visat intressanta resultat. Ett av de resultat
som vi finner mest intressant är att båda företagen, trots att deras bilder skiljer sig från
varandra, anspelar på svenskhet. De gör detta på något olika sätt men resultatet blir
ungefär det samma. Båda företagen har valt att i sina Instagram-bilder använda sig av
svenska idrotts-celebriteter som poserar med bilar i vinterlandskap. De har
gemensamma komponenter men som framställs på olika sätt. Den visuella retoriken
bygger genom både latenta och manifesta budskap upp en känsla av svenskhet. Alla
Instagram-bilderna skapar, trots dess olikheter, övertygande. Den visuella retoriken är
det som sedan skapar identifikation. Svenskheten skapas genom det som de olika
komponenterna i bilderna representerar. Komponenterna symboliserar, som tidigare
forskning visat, någonting mer. Miljön och celebriteterna skapar tillsammans en känsla
av svenskhet då de går att tolka som en representation av Sverige. Genom svenskheten
och celebriteterna kan mottagare identifiera sig med båda företagens Instagram-bilder.
Användandet av celebriteter i Instagram-bilderna skapar en ytterligare dimension av
identifikation. Amos, Holmes och Strutton har, som tidigare nämnts, kommit fram till
att en positiv bild av en celebritet kan överföras till ett varumärke. På ett liknande sätt
fungerar lojaliteten i bilderna. Genom användandet av celebriteter i Instagram-bilderna
kan lojaliteten till celebriteterna överföras till varumärket. Detta förstärks av att de båda
celebriteterna är aktiva i respektive landslag. Lojalitet till Sverige kan på så sätt även den
överföras till en lojalitet till företagen. Svenskheten är det som till störst del skapar
identifikation men även värderingar och intressen gällande säkerhet och natur skapar
identifikation. Detta på grund av att förhållandena visas genom evidentia både som ett
hot och något njutningsfullt. Dock är detta inte lika stark som tillhörigheten till Sverige.
Som nämnts skriver Burke att identifikation är något som skapar övertygelse. I detta fall
är det den svenska doxan som skapar identifikation och mottagare som kan identifiera
sig kan då även bli övertygade om budskapen. Utan anspelningen på den svenska doxan
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som ger möjligheten att identifiera sig hade bilderna sannolikt inte fungerat lika
övertygande. Identifikationen fungerar genom anspela på svenskhet och blir central för
att bilderna ska fylla sin funktion. Anledningen till att båda företagen anspelar på
svenskhet är förmodligen att de båda riktar sig till samma publik. Publiken som går att
utläsa efter analys av reklamen är sportintresserade svenskar som har råd att köpa bil.
I annonserna från båda företagen ser det lite annorlunda ut. Volkswagens ena annons,
annons 2, är den som mest anspelar på svenskheten då den till viss del följer samma
tema som Instagram-bilderna med vinterlandskapet. Återigen lyfter det visuella fram det
svenska klimatet och skapar identifikation genom tillhörigheten. Volvo visar i sin tur
upp sin syn av svenskhet i Volvo annons 2 och skapar identifikation på ett annorlunda
sätt. Den bygger identifikationen med hjälp av tillhörighet men nu inte till svenskhet
som tidigare utan snarare att alla ska kunna känna tillhörigheten oavsett kulturell
härkomst. Den visuella retoriken lyfter fram hur viktig mångfalden är och detta leder till
att alla ska kunna känna tillhörighet. De två resterande annonserna, Volvo annons 1 och
Volkswagen annons 1, är de som skiljer sig från detta genom att inte anspela lika mycket
på svenskheten. Kanske för att nå de mottagare som inte känner att de kan identifiera sig
med svenskheten. Dessa två annonser har vi sett bygger identifikation mer genom att
med entymem lyfta värderingar och intressen för säkerhet och miljö. Volvo fokuserar
också mycket på att med den visuella retoriken visa välvilja vilket leder till att deras
ethos stärks. Säkerhet och miljö blir ett annat sätt för mottagare att identifiera sig, dock
blir inte identifikationen lika kraftfull som i dem studieobjekt som bygger på svenskhet.
Som tidigare nämnts menar både Se-Hoon samt Mral, Gelang och Bröms att budskap
som kräver en tankeprocess ökar chansen för att skapa övertygande. Oavsett om
budskapen är manifesta eller latenta så lyfts de i annonserna fram med entymem. Den
visuella retoriken fungerar således till stor del genom bevisning med evidentia som leder
till en tankeprocess. Detta ökar då chansen att skapa övertygande även om
identifikationen inte är lika kraftfull.
Volvo har fördelen av att ses som svenskt även om så inte är fallet. Volkswagen får därför
lägga mer energi för att skapa känslan av svenskhet i reklamer för ett tyskt bilmärke,
något som de lyckas med även om Volvo fortfarande känns mer svenskt. Vad vi finner
intressant är att Volkswagen väljer att lägga fokus på svenskhet istället för att spela på
sin tyska bakgrund. Att använda sig av Tyskland, som länge har haft en stark industri
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och är ledande inom olika ingenjörsområden, hade kunnat fungera väl. Det hade varit ett
starkt ethos-argument. Detta hade förvisso försvårat skapandet av identifikation. De
mest framträdande aspekterna som att bilarna är anpassade för svenskt klimat hade gått
förlorade och användandet av Kalla hade känts malplacerat. Argumentationen hade då
snarare lagt mer fokus vid ethos och logos vilket utifrån vad identifikationsanalysen visat
inte hade varit en lika bra strategi.
Volvos Instagram-bilder är kalla och framställer vintermiljön som rå och nästan fientlig.
Volkswagen har ett varmare ljus i sina Instagram-bilder och en vänligare framtoning.
Detta kan bero på valet av celebriteter som figurerar i de olika bilderna. Zlatan ses ofta
som tuff och hård vilket passar till miljön i bilden. Det kan även vara en könsfråga, att
Zlatan är man. Volkswagen väljer Kalla och framställer henne i ljusa, vardagliga
situationer. Detta är mer passande för den bild mottagare kan ha av henne som person
och det går att se anpassning efter stereotypa könsroller som ett alternativ. Vidare kan
Volkswagens val även bero på den kris som drabbade Volkswagen under hösten 2015.
Att ha en vänligare framtoning kan vara ett försök att visa välvilja och därigenom bygga
upp förtroende för företaget igen, något som de tappat efter krisen. Som vi här har
presenterat så finns det flera olika alternativ till varför företagen valt sin celebritet
framställd med en viss visuell retorik. Oavsett anledningen så är det passande och
fungerar övertygande då celebriteternas ethos och lojaliteten till dem stärker bilderna.
Som tidigare forskning visat så skapar celebriteterna även identifikation och en
nyfikenhet. Anpassningen till medierna fungerar väl sett till vad tidigare forskning har
visat gällande celebriteter och olika medier. För vidare studier skulle det vara intressant
att se på genus i Instagram-bilderna. Volvo väljer en man i en kall, hård miljö medan
Volkswagen väljer en kvinna i en varmare, trevligare miljö. På grund av detta vore det
intressant och se hur anpassningen miljö kontra celebritet ser ut utifrån ett genusperspektiv.
Företagens annonser ser väldigt annorlunda ut vilket även är en intressant aspekt. Volvo
har ett stort fokus på texten i bilderna och Volkswagen lägger vikt vid det rent visuella.
Budskapen i Volvos annonser blir explicita genom användandet av text vilket gör det
lättare att ta dem till sig. Kopplingen mellan texten och bilden varierar dock i Volvos
annonser. I Volvo annons 2 är det en tydlig koppling mellan text och bild där budskapet i
texten förstärks av bilden. I Volvo annons 1 är kopplingen inte lika tydlig. Budskapet i
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texten är att det är insidan som räknas men vi får se utsidan på en bil. Detta kan fungera
som en tankeställare och få mottagaren att fortsatt fundera över reklamen. Det väcker en
nyfikenhet för att faktiskt söka sig vidare och utforska insidan. Volkswagens annonser är
mer direkta i sina visuella budskap. Bilarna visas upp i den miljö de är tänkta att
användas i och texten fungerar som ett komplement. I alla annonserna framförs
budskapen med entymem, skillnaden ligger i att Volvo genom texten framför mer
manifesta budskap. Det står explicit vad Volvo vill säga. Volkswagen i sin tur framför
budskapen latent eftersom att det inte finns samma typ av text med ett budskap. De
båda företagen har valt olika sätt att leverera sitt budskap vilket ger olika resultat. Att
Volvo väljer att inte lägga fokus på sina bilar utan istället lyfter människor som tillverkar
och påverkas av bilarna ger en annorlunda bild av företaget. Det är dock en bild som är i
linje med hur de presenterar sig själva. Volvo lägger alltid stor vikt vid säkerhet och är
noga med att berätta att deras bilar är säkra. På detta sätt bygger de ethos genom välvilja
gentemot mottagarna. Detta blir en tydlig kontrast mot Volkswagens annonser där
bilarna och användningen av dem står i fokus. Volkswagen trycker exempelvis på att det
roliga eller praktiska med deras bilar och inte på säkerhet eller människor. Det blir
istället pathos och logos som Volkswagen använder sig av. De försöker att genom detta
anspela på mottagarnas känslor för vad som är roligt och även vad som är bra med bilen
genom det praktiska.
Intressant att studera i framtiden vore andra bilföretags reklamer och se om de anspelar
på svenskhet i sina reklamer samt hur de framställer sig. Även att analysera reklam från
Volvo och Volkswagen i andra länder och se om de anpassar identifikationen till de land
som reklamen visas i skulle förmodligen kunna ge intressanta resultat.
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10. Sammanfattning
Denna studie har haft som syfte att studera hur Volvo och Volkswagen söker att övertyga
med visuell retorik och identifikation. Detta via det sociala mediet Instagram och
tidningsannonser i Dagens Nyheter. Vi ställde oss frågorna hur detta fungerar i
studieobjekten och även hur celebriteter påverkar mottagarnas möjligheter att
identifiera sig.
För att kunna utföra studien har vi använt oss av teorier inom visuell retorik som latent
och manifest retorik. Vidare valde vi även att studera entymem och evidentia för att
dessa till stor del lyfter fram det som går att identifiera sig med. Genom identifikationen
och även aspekten med celebriteters påverkan så var teorier rörande detta också
relevanta.
Resultatet som studien har påvisat är att båda bilföretagen till stor del bygger upp en
känsla av svenskhet med hjälp av den visuella retoriken. Genom denna svenskhet skapas
även en stark känsla av tillhörighet som gör att mottagare kan identifiera sig. Utöver
detta har båda företagen varsin tidningsannons med annat fokus. Här ligger fokus mer
på säkerhet och miljö. Detta är värderingar och intressen som finns i alla studieobjekt
men som primärt lyfts fram i dessa två annonser. Vidare har vi även sett en tydlig
anpassning till de olika medierna. Celebriteter används på Instagram vilket tilltalar unga
personer som är publiken. Tidningsannonserna har fokus på text och formulerar
budskapen annorlunda för att tilltala en något äldre publik som läser papperstidningar.
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