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Innledning

Presentasjon av undersøkningsobjektet

Framfor valget i Storbritannia i 1979, tok partiet Conservatives i bruk politisk reklame  

skapt av Charles Saatchi. Bildet, som kom ut i flere versjoner, var en kritikk rettet mot 

den sittende regjeringen. Bildet ble brukt som plakater i offentlige rom, i aviser og i 

magasiner. 

I dag har et annet britiskt parti tatt i bruk samme bildspråk. British National Party 

(BNP) har laget et bilde basert på Conservatives bilde, men har forandret det til å 

handle om en annen politisk sak, og for å at den skal passe deres budskap. Bildet er 

ikke del i en spesiell valgkampanje, men finns på deres internettside, som en konstant 

legitimering av deres politikk. 

Mål

Mitt mål har vært å se på hvordan BNP representerer og visualiserer sin politikk og 

hvordan de skaper et bilde av fremmede raser og nasjonaliteter, og ikke minst hvordan 

de mener innvandring til Storbritannia foregår idag. Jeg har analysert et specifikt bilde  

som ligger på BNPs hjemmeside under rubriken Immigration, og sammenlignet dette 

bildet med Conservatives eget bilde. Hvordan tar BNP i bruk Saatchi’s virkemidler til 

sitt eget formål?

Målet  er  å  analysere  bildet  og  det  politiske  budskap  som  det  avser  å  formidle. 

Hvordan er deres politikk synlig i dette bildet som skal representere immigrasjon. Jeg 

analyserer bildspråket og undersøker deres bilderetorikk. Hva er det i bildet som gjør 

den til en representasjon av BNPs politikk og deres framstilling av ”vi”, det britiske 

folket, og ”dem”, innvandrerne, i bildet. 

Jeg har også sett på gjeldende syn på immigrasjon og hvor stor oppmerksomhet det 

har fått i politikken i de siste årene i vest Europa. Dette har jeg gjort for å se hvordan 

BNPs bilde passer inn i den allmenne politikken idag.
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Metode

Jeg gjør  en kritisk diskursanalyse  ved å se på hvilke virkemidler  BNP bruker,  og 

hvordan det  brukes. Analysemodellen jeg bruker er basert  på Norman Faircloughs 

analysemodell.  Fairclough  hevder  at  alle  tekster  skaper  sosiale  identiterer,  sosiale 

relasjoner, og en struktur basert på kunnskap og meninger. Alle tekster bidrar altså til 

å forme disse aspektene av samfunnet og kulturen.1 Med tekst mener Fairclough alt 

som man kan lese og som er meningsbærende. Han likestiller blant annet en skrevet 

tekst med bilder i dette sammenheng. Han peker ut tre spørsmål som dukker opp i en 

diskursanalyse  av  en  tekst.  1)  Hva  og  hvordan  er  verden  representert,  2)  hvilke 

identiteter blir satt opp, og 3) hvilke relasjoner er satt opp for de som er involvert. 2 

Disse tre spørsmålene har jeg sett på i min analyse av både Conservatives og BNPs 

bilder.  Det jeg vil  få frem er hvordan BNP og Conservatives bilder konstruerer et  

bilde av et samfunn i dag. En kritisk diskursanalyse har vært til  hjelp for å forstå 

hvilket samfunn som disse partiene gir et bilde av og hvordan de gjør det, og hva som 

er sammenhenget mellom tekst/bilde og kontekst. Jeg er interessert i hva og hvordan 

de kommuniserer til publikum. John E. Richardson som har studert rasediskursen i 

britisk politikk peker på at nødvendigheten av en kritisk analyse av diskursen er på 

grunn av at diskurs har en stor rolle i å produsere og reprodusere sosiale ulikheter.3 

Jeg har også tatt i bruk semiotikk basert på Roland Barthes ideer om myter som språk. 

Bildene  er  fulle  av  tegn  som legitimiterer  både  Conservatives  og  BNPs  politikk. 

Semiotikk har vært til hjelp i å peke ut disse tegnene og til å forstå sammenhenget i 

bildene, og hvordan bildene kan fungere. Barthes mener det semiologiske systemet 

har to nivåer: språk og myte. Det som er siste tegnet i det første nivået, språket, er 

første tegn i det siste nivået, myter. Barthes beskriver også at mennesker omformer 

virkeligheten til språk, og at myter delvis er skapt av språk. Myter er ikke noe som er 

naturlig utviklet.4 Jeg har brukt semiotikk fordi denne teori kan være til hjelp for å 

vise hvordan politisk reklame tar i bruk tegn for å underbygge sitt syn på hvordan 

verden ser ut idag. Og med denne teorien kan man bryte ned bildet og se hvordan 
1 Norman Fairclough, Media Discours, London: Arnold 1995, s. 55
2 Fairclough, a.a., s. 5
3 John E. Richardson, ””Our England”: discourses of ”race” and class in party election leaflets.” Social  
Semiotics 2008:3, s. 322
4 Roland Barthes, ”Myth Today” i Visual Culture: a reader redigert av Jessica Evans og Stuart Hall, 
London: Sage Publications Ltd 2009, s 54 - 57
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bildet  er  oppbygd  og  hvilken  mening  som  skapes  på  grunn  av  denne 

sammensettningen. Jeg kunne dermed se på hva det er som representeres for at det 

skal passe inn i diskursen.

Avgrensning

Ettersom  den  politiske  reklamen  til  Conservatives  kom  ut  i  flere  versjoner,  som 

varierte ut ifra hvilket media de ble vist, så har jeg valgt ut ett av dem som fungerte 

som plakat.5

Referenslitteratur

John E Richardson analyserer i sin artikkel ””Our England”: discourses of ”race” and 

class in party election leaflets”, to politiske flygblad. Et av dem er fra Labour og et  

annet er fra BNP. Richardson har tatt i bruk en kritisk diskursanalyse i denne teksten. 

Først studerer han den polititiske konteksten i Storbritannia, før han gjør en analyse av 

disse  politiske  flygbladene.  Han  peker  på  og  diskuterer  hvordan  en  rase-  og 

klassediskurs finns med i kampanjen til begge disse partiene, og at nasjonalidentitet er 

utbredt i politikken i Storbritannia i dag. Teksten har vært til stor hjelp for min egen 

oppgave, da jeg tar opp en del av de samme temaene. Jeg skriver om den allmenne 

politikken i Europa, samt analyserer politiske bilder. Teksten har også vært viktig ved 

å gi meg en bedre forståelse av den britiske politikken. For å bedre forstå hvilket miljø 

Conservatives bilde ble skapt i og hva som var bakgrunnen til bildet, så har jeg lest en 

artikkel  av  John  Sheperd.  ”Labour  wasn’t  working”  diskuterer  den  politiske 

valgkampen som pågikk mellom 1978 og 1979, og hva som førte til at Conservatives 

kom til makten. Artikkelen består hovedsaklig av historiske fakta, og har dermed vært 

et grunnlag for meg til å forstå og forklare bakgrunnen til Conservatives bilde.

”Do numbers  really  count?  Grout  threat  theory  revisited”,  en  artikkel  av  Mikael 

Hjerm, har studert hvorvidt størrelsen på minoriteter har en direkte påvirkning  av 

anti-innvandrer  holdninger  hos  majoriteten,  en  teori  som  blir  kalt  gruppe  trussel 

teorien. Hans analyse er basert på data fra European Social Survey, en undersøkelse 

som pågår  annethvert  år  i  22 land. Hjerm setter  spørsmålstegn ved gruppe trussel 

teorien, og undersøker om det kan være andre grunner som fører til anti-innvandrings 

5 http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/scwmss/wmss/online/modern/cpa/library/posters.html#posters.AF, 
4/12-09
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holdninger i samfunnet. Hans konklusjoner om at det er den politiske konteksten som 

skaper slike holdninger, fikk meg til å undersøke hvordan den europeiske politikken 

forholder seg til innvandring idag. 

I  min  undersøkelse  av  politikken  idag  leste  jeg  blant  annet  ”The  poverty  of 

postnationalism: citizenship, immigration, and the new Europe” av Randall Hansen. 

Artikkelen diskuterer medborgerskap og var interessant for min oppgave da Hansen 

undersøker hvilke krav som blir lagt på innvandrere. ”Revisiting Lepanto: the political  

mobilization against Islam in Contemporary Western Europe” av Hans-Georg Betz og 

Suzi Meret ser den politiske mobiliseringen mot islam, og det negative synet på islam 

som vokser fram i Europa. Artikkelen var veldig interessant,  og behandler samme 

tema som jeg gjør. Mye av det som teksten tar opp har jeg funnet hos andre kilder  

også, og derfor har jeg ikke brukt denne teksten like mye som jeg ville ha gjort om 

dette var blant de første tekstene jeg leste.

Michael Billigs bok Banal Nationalism er en studie av den dagligdagse nasjonalismen 

som finnes  i  det  vestlige  samfunnet.  Han  tar  blant  annet  opp  spørsmål  angående 

nasjon og identitet. Hva er det som skaper nasjonalidentitet, og hvordan oppretholdes 

dette. I forbindelse med min oppgave leste jeg et av kapitlene: ”National Identity in 

the World of Nations”. Kapitlet var interessant for min oppgave da det så på hvordan 

man må skille på ”oss” og ”dem” for å skape nasjonalidentitet.  Mye av det Billig 

studerer og peker på, kunne jeg se igjen i den andre litteraturen jeg leste, og i BNPs 

bilde.

Bakgrundsfakta

BNP har i de siste valgene, ikke minst i EU valget, vunnet større oppslutning, til tross 

for sitt stempel av media og de andre politiske partiene som et høyreekstremt parti.  

Under EU valget 2004 fikk BNP ingen mandat, men da de stilte opp igjen i 2009 vant 

de 2 mandater.6 

6 http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?
id=212&pageRank=28&language=EN, lest 30/11-09
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Disposisjon

Første kapittel inneholder bildeanalysen av begge bildene. Her kombinerer jeg den 

kritiske diskursanalysen med en semiotisk analyse. I kapittel 2 har jeg gått inn på den 

politiske diskursen rundt innvandring i vest Europa idag.

Kapittel 1 Analyse av bildene

Beskrivelse av bildene

Conservatives bilde

Den politiske reklamen for Conservatives  (figur 1),  skapt  av Saatchi,  består  av to 

hoveddeler. Den øverste halvdelen står det skrevet med store bokstaver: Labour isn’t 

working. Denne delen fungerer, som reklamer skal, rette oppmerksomhet mot bildet. 

Den andre hoveddelen består av mennesker som står i en snirklete linje. Linjen fører 

til  og går under en banner hvor det står Unemployment office, for så å gå utenfor 

bildet. Hvor køen slutter er ikke så åbenbart, den forsvinner en bit bak i bildet, hvor vi 

ikke lenger er i stand til å skille ut individer fra gruppen. Linjen av mennesker går 

utenfor bildets høyre side, og kommer inn igjen på samme plass. Som betrakter ser vi 

det hele litt ovenifra, noe som skal gi oss som betraktere en litt større oversikt. Helt 

nederst i bildet får vi ytterligere et budskap, og som samtidig identifierer avsenderen. 

Budskapet her er et konstaterende av at: Britian is better off with the Conservatives. 

Disse tre elementene er alle arrangert over en hvit bakgrunn. Hvor personene befinner 

seg, blir  ikke identifiert.  At de tre elementene holdes avskilt fra hverande og ikke 

overlappes, tilsammen med den hvite bakgrunnen, gjør at hver enkelt element i bildet 

blir tydeligere. Budskapet er kort og tydelig, og dermed effektiv som reklame. 
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Figur 1

BNPs bilde

BNPs bilde (figur 2) fra deres hjemmeside har brukt mye av de samme elementene 

som Conservatives bilde. Her finns også den store teksten øverst i bilde, en mengde 

mennesker som står i en linje, og nede i høyre hjørne identifieres avsenderen. Dette 

bildet  er  ikke  like  klart  oppdelt  som  Conservatives  bilde.  Linjen  av  mennesker 

strekker seg diagonalt fra nærmt oppe i høyre hjørne ned til venstre hjørne. Teksten 

som finns i øvre del av bildet, ”Immigration isn’t working!” tar ikke opp like mye 

plass og er ikke like iøyenfallende som i Conservatives bilde, men er fortsatt tydelig 

og budskapet er lett å få med seg. 

Menneskemengden i dette bildet består utelukkende av, så vidt vi kan se, mørkhudete 

personer. Det ser ut som om det står et barn i mengden, men resten ser ut til å være 

voksne menn. Det er ikke mange personer man klart kan skille ut, gruppen består i  

stort sett av en uidentifierbar masse av mennesker. I dette bilde har avsenderen også 

lagt til et ekstra element i blant gruppen av mennesker, to maskerte menn, hvorav den 

ene tydelig har et våpen. Den andre personen er litt utydeligere, men det ser ut som 

om han også har et våpen. I motsetning til Conservatives bilde så er det en del av 

personene i  bildet,  inkludert  de maskerte  mennene,  som ser direkte  mot og møter 

betrakterens blikk. 

8



Nede i høyre hjørne finner vi BNPs logo, som består av bokstavene BNP med det 

britiske  flagget  i,  og  teksten:  British  National  Party.   Som i  Conservatives  bilde, 

identifierer dette avsenderen. Teksten består av samma blåfarge som flagget har, og 

fungerer da som en forlengning av flagget, og da også en forlengning av det britiske, 

navnet er en del av flagget.

Også i dette bilde er alle elementene arrangert på en hvit bakgrunn. Men bildet her er 

tydeligere manipulert. I Conservatives ser det ut som om en del av personene har blitt 

avbildet sammen, kanskje i et studio. Spesielt da personene nærmest betrakteren. I 

BNP’s bilde ser vi at  personene har blitt  klippet og limt inn på en hvit bakgrunn. 

Gruppen  av  mennesker  består  av  mange  forskjellige  bilder.  Det  er  en  forskjell  i 

størrelsene  på  personene  som ikke  samsvarer  med hvordan  billedrommet  er.  Den 

maskerte personen i forgrunnen av bildet er også tydlig innklipt over de andre bildene,  

med sin hvite linje som en innramning. 

Figur 2

Hva er det som representeres? Og hvordan blir det gjort?

Som Fairclough skriver, så finns det i alle tekster en representasjon av noe. Begge 

bildene jeg ser på representerer motstanderens politikk. Både tekst og motiv i bildet 

viser til resultatet av den sittende regjeringens politikk. De er både en visualisering av 

Storbritannias  tilstand,  slik  partiene  ser  det.  En  tilstand  som  den  politiske 

motstanderen har satt landet i, og som avsenderen av disse bildene har løsningen til.
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I Conservatives bilde ser vi en lang rekke mennesker i kø til arbeidsledighetskontoret. 

Og det  er  Labours politikk som får skylden,  det  er  Labour som har drevet  denne 

menneskemassen  til  arbetsløshet.  Teksten  henspiller  også  på  arbeid.  Labour  isn’t 

working. Men her er det Labour som ikke jobber. Det spiller også på sammehenget 

mellom ordet ”labour” og ”work”, at navnet Labour tross alt bare er et navn og betyr 

ikke at partiet nødvendigvis jobber. Teksten, som står i store bokstaver, kan minne om 

avisoverskrifter.  Dette  er  også  et  av  virkemidlene.  Som  journalisters  granskende 

arbeid har Conservatives avslørt Labours politikk, og Conservatives viser nå hva som 

er det faktiske resultatet av politikken som Labour fører.

Labour har ikke gjort jobben sin, og motivet i bildet er et resultat av dette, en lang rad 

av mennesker uten jobb. At køen av mennesker fortsetter utenfor bildet, og at vi ikke 

kan  helt  se  enden  av  køen,  den  bare  forsvinner  et  sted,  viser  til  hvor  alvorlig 

situasjonen er. Vi vet ikke hvor køen verken begynner eller ender. Køen forsvinner 

også utenfor bildets høyre side, og vi får ingen ledtråd om hvor mange personer som 

befinner  seg  der  utenfor.  Mengden  mennesker  peker  på  at  problemet  med 

arbeidsløshet er så stort og kan kun løses ved et regjeringskifte, noe som kommer 

fram i den nederste delen av bildet.

Britian’s better of with the Conservatives. Det er en håpløs situasjon Storbritania er i,  

men Conservatives kan ordne opp i problemet. Vinteren 1978-79 ble ofte kalt ”The 

winter of discontent”. Streik var utbredt i samfunnet og det var mange som fryktet for 

sine arbeidsplasser.7 Bildet var da også ment som en framtidsutsikt, hva som var i 

vente  om situasjonen fikk fortsette  med Labour som idag. Bildet  fungerte  som et 

skrekkeksempel på hva som kan skje i framtiden, og da den nærmeste framtid.

BNPs  bilde  viser  ikke  til  en  bestemt  motstanders  politikk,  men  alle  tidligere 

regjeringers politikk. BNP fokuserer på en sak, innvandringspolitikken. En politikk de 

ser på som feilslått, og som det står på deres side:

Only the British National Party has the reasonable, sensible, fair and just  

immigration policy which will guarantee that Britain remains British.8

7 John Shepherd, "LABOUR WASN'T WORKING." History Today 2009:1, s. 43-49
8 http://bnp.org.uk/policies/immigration/, 15/11-09
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Bildet viser resultatet av den innvandringspolitikk som har blitt ført i landet, men også 

hva Storbritannia har å vente seg med mindre BNP kommer til makten.  Det er en 

politikk som har slått feil, og som kan bli verre for ”deg” som velger, om du ikke 

stemmer på ”oss”. Den verbale delen av bildet, ”Immigration isn’t working!” viser, 

som Conservatives bilde, til motstanderens politikk, men foruten om å bare kritisere 

motstanderen opplyser også teksten om hvor partiet står i saken, innvandring fungerer 

ikke! Et klart og tydlig budskap, med utropstegn på slutten til forksjell fra bildet fra 

Conservatives, som bara har en punkt. 

Menneskemengden signifierer også dette bildet som innvandring De fleste personene 

står i en rekke, som i en kø for å komme til et til et bestemt sted. Det blå båndet 

framme i bildet, identifierer også denne rekken av mennesker som en kø. Det finns 

skilt langs køen hvor vi ser et tegn for mann og hvor det står UK under. Den fremste 

delen av køen går langs et blått bånd, som også skiltet er en del av. Et slikt bånd er  

noe  man  ofte  møter  på  i  ulike  kø  sammenheng  ved  britiske  instutisjoner  som 

postkontor og bank, men også flyplasser. Da det står UK på skiltet blir det tydelig at 

vi er ved inngangen til Storbritannia, og da mest trolig en flyplass. Vi står altså ved en 

usynlig landegrense.

Som i Conservatives bilde går menneskemengden ut av bildet, som gjør at betrakteren 

ikke ser hvor køen begynner. Vi kan heller ikke se enden på køen, den forsvinner et 

sted utenfor venstre delen av bildet. Dette skal også vise til den endeløse mengden av 

mennesker på vei inn til Storbritannia. At man ikke kan skille ut enkelt individer mot 

enden av menneskene kan vise til hvor uoversiktlig det hele er. Ingen vet hvor mange 

individer som er på vei. Hvor mange som befinner seg i den køen har betrakteren 

ingen oppfatning om.

Et av virkemidlene som blir brukt i Conservatives bilde, og som BNP bruker videre, 

er at folkemengden går fra høyre mot venstre. I begge bildene går de i mot noe, det 

stagnerer. Labours politikk fører til  at  menneskene går ”tilbake”,  og i BNPs bilde 

vises  innvandring  som  en  tilbakegang.  I  Conservatives  bilde  ser  vi  det  hele  litt 

ovenifra. BNPs bilde derimot kommer personene nærmeste direkte mot deg. At de 

kommer ovenifra høyre side og ned bidrar også til den følelsen av en stor gruppe som 

kommer  mot  betrakteren.  I  motsetning  til  Conservatives  bilde  hvor  menneskene 
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nærmest disiplinert står i kø, er menneskemengden her mer som en kaotisk strøm av 

mennesker.  Gruppen  av  mennesker  bare  øker  i  bakgrunnen,  og  gir  et  bilde  av 

mennesker som presser på for å komme inn i Storbritannia. Her viser avsenderen til at 

innvandring ikke fungerer, det er ute av kontroll. Bildet av dette sammen med teksten 

har samme mål som bildet til Conservatives. Det er en avsløring av andre partiers 

feilslåtte politikk. BNP avslører for betrakteren hvordan innvandring i ”virkeligheten” 

foregår. Teksten er også her som en avisoverskrift.

Hvilke identiteter blir satt opp i bildet? 

Fairclough  hevder  at  å  skape  identiteter  er  en  del  av  hver  tekst.  Identitetene  i 

Conservatives bilde er den arbeidssøkende massen av mennesker. Ettersom bildet er et 

representasjon av Storbritannia i dag, så er også identitene i bildet det britiske folk, og 

da også velgerne. Det er det britiske folk som ikke har et annet valg enn å stå i den 

”endeløse” køen til arbeidskontoret.  En håpløs tilværlse som Labour har satt disse 

menneskene i.  For at  budskapet skal nå ut til  flest  mulige, i alle aldersgrupper og 

begge kjønn, så finner vi også disse i bildet. Identitetene i bildet skal være et tverrsnitt 

av befolkningen. Menneskene består av gamle som unge, menn og kvinner. At en del 

av personene ser ut til å være over pensjonsalder er et virkemidlene som blir brukt. 

Poenget  er  å  involvere  så  mange  som mulig  i  dette  dystre  bildet  av  situasjonen 

Storbritannia  er  i.  Jo fler  som involveres  jo fler  føler sympati  med Conservatives 

budskap. Arbeidsledighet er noe som kan ramme alle i samfunnet, ikke bare de unge.

I  BNPs  bilde  består  hovedsaklig  den  lange  rekken  av  mennesker  av  mørkhudete 

menn. Menneskene lengre bak i køen er det vanskeligere å skille ut å se personlige 

trekk på.  Blant  de personene som man ser  tydeligst,  er  det  menn med skjegg og 

turbaner. Disse tegnene peker på asiatisk kultur, og er også konnotasjoner for islam. 

Ved å skape identitetene i  bildet  som muslimer,  peker  avsenderen på en fremmed 

kultur på vei inn til landet. 

To personer står utenfor køen. En helt framme i bildet, og en som står på den andre 

siden av køen. Begge mennene er maskerte med skjerf. Personen framme i bildet er 

tydelig  bevæpnet  med  en  rakettkaster.  Den  andre  maskerte  personen  er  ikke  like 
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tydelig,  men det kan se ut som om han er bevæpnet med et  gevær.  Menn som er  

maskert med skjerf og bærer våpen kan gi assosiasjoner til terrorisme og kriminalitet. 

At disse personene ser ut til å stå utenfor køen og på hver sin side av den, gir et bilde 

av at det er disse personene som fører hele menneskemengden inn til Storbritannia. 

Den hvite linjen rundt den første personen kan være et virkemiddel som skal gjøre det 

enda  tydeligere  at  personen står  utenfor  køen.  Innvandringen vi  ser  her  kan være 

organisert  av terrorister  og kriminelle.  Igjen peker BNP på hvordan innvandringen 

fungerer, sidene som betrakteren ikke ser eller  får vite av makthaverne.  Dette kan 

være  ment  for  å  vise  at  personene  kanskje  ikke  er  i  nød  og  behøver  trygghet  i 

Storbritannia, men at de har andre motiver. Det kan også forklare hvorfor det ikke er 

kvinner i mengden. Kvinner og barn kan blir sett på som sårbare, og kan dermed gi et 

bilde av at det faktisk er mennesker i nød. 

I bildet finns det et blått skilt hvor vi ser det som fungerer som symbolet for mann. 

Dette er et tegn på det språklige nivået i Barthes semiotiske system. Siste tegnet som 

er mann blir første tegn på andre nivå, som er nivået for myte. Men hva det mann er 

tegn for? Dette språklige tegnet assosierer man ofte med det skilt som symboliserer 

herretoalett i den vestlige kulturen. Dette komponent i bildet fungerer derfor som et 

skille mellom mann og kvinne. Det signifierende tegnet mann i det andre nivået av det 

semiotiske system kan dermed tolkes som en separering av mann og kvinner. Dette 

tegnet er samtidig tvetydig når man tar konteksten i betraktning. Som tidligere henvist 

til,  så står denne menneskemengden kanskje ved en flyplass.  Å skille på menn og 

kvinner i en toalettkø, hvor dette tegnet også iblant dukker opp, er ganske vanlig i den 

vestlige kulturen. Derimot å skille menn og kvinner ved ankomst til et land er ikke 

normal prossedure. Hvorfor har da BNP valgt å skille kjønnene for så å bare vise 

mannen? For å kunne svare på det må man se dette i sammenheng med personene i 

bildet.

Som sagt finns det konnotasjoner av islam, ved mennene med turban og skjegg, og 

konnotasjoner av terrorisme ved de bevæpnede og maskerte mennene. Ettersom disse 

to elementene blir sammenkoblet signfierer det islam som terrorisme. Den usynlige 

landegrensen viser til  trusselen som er på vei inn i Storbritannia. Og en bevæpnet 

trussel ved en landegrense kan gi et bilde av krig. Dette kan forklare hvorfor mennene 

har blitt avskilt fra kvinnene. I krig blir gjerne kvinner og barn igjen hjemme, mens 
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menn  er  soldater  og  går  ut  i  krig.  Mennene  i  dette  bildet  kan  fungere  som  en 

krigførende gruppe. Den maskerte mannen helt  framme i  bildet  er  også en del  av 

denne åpenbare trusselen som ikke skjuler sine intensjoner. Samtidig er det elementer 

i bildet som viser til at dette er også en krigføring som kommer til å finne sted i det  

skjulte. Den andre maskerte personen skjuler seg delvis bak menneskemengden, som 

samtidig er en menneskemengde kledd i sivile klær.

Hva er relasjonen mellom betrakteren av bildet og avsenderen av bildet, 

og hvilke relasjoner finns det mellom de som representeres i bildet og 

avsenderen av bildet?

Det finns flere relasjoner i bildene. Ettersom det er Labour som har skylden for at 

disse personene står i kø til arbeidsledighetskontoret, skal dette bildet vekke sympati. 

Avsenderen trekker  inn Labour i  bildet,  for  at  betrakteren  skal  snu seg mot  dette 

partiet. I og med at bildet var en del av valgkampanjen til Conservatives så henviser 

bildet  seg  til  velgerne.  Avsender  vil  forandre  på  relasjonen  mellom  Labour  og 

betraktere som tidligere har stemt Labour. I tilleg er identitetene bildet det britiske 

folk, og da også selve velgerne. Bildet er gjort for at betrakteren skal kjenne seg igjen 

i  bildet.  Den  dystre  framtidsutsikten  avsenderen  av  bildet  viser  til  kan  være 

betrakterens framtid, om ikke det skjer en politisk forandring. Men da behøver partiet 

betrakterens hjelp. Partiet kan tilby en bedre framtid, trygghet og jobb. Avsenderen av 

bildet bryr seg om personene som er avbildet, det britiske folk. Altså bryr avsenderen 

av bildet seg om ”deg” som betrakter.  Betrakteren i bildet skal  kjenne seg igjen i 

bildet og er altså en del av framtidsutsikten. Men betrakteren har også mulighet til å 

forandre det, som det nederste budskapet konstaterer.

Ettersom bildet til BNP ligger på deres hjemmeside under menyen som forklarer deres  

politikk og ståsted, så er det i hovedsak personer som enten er tilhengere av BNP, eller  

personer  som  går  inn  på  siden  ut  av  interesse,  som  bildet  henvender  seg  til. 

Betrakterne er da gjerne personer som aktivt går inn på deres side og leser om deres 

politikk.  Dette er  ikke et  bilde som leveres ut  til  passive forbigående personer på 

gaten, eller som blir vist på plakater rundt omkring i det offentlige rom. Jeg antar da at  

bildet er avsett både for velgere som allerede er sympatiøser av deres politikk, eller 
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blir brukt for å overtale personer som selv aktivt har gått inn på siden. Det er altså 

mulige velgere som er den avsedde betrakteren. 

BNP er imot enhver form av integrasjon mellom raser,  og mellom briter  og ikke-

europeere.9 Dermed  identifierer  velgeren  seg  mest  sannsynlig  som  etnisk  brite. 

Identitene i bildet er derimot ikke avsedd til å oppfattes som etnisk brite. Bildet er 

dermed avsett for å skille identitene i bildet fra betrakteren. Hvor Conservatives bilde 

var ment for at betrakteren skulle kjenne seg igjen, så har BNP brukt identitetene på 

peke  på  forskjellene.  Denne  menneskemengden  er  ikke  briter,  imotsetning  til 

betrakteren. Disse menneskene er heller ikke en naturlig del av Storbritannia, igjen i 

motsetning til betrakteren. At menneskemengden går fra høyre til venstre, gir et bilde 

at de går mot betrakteren. Det kan oppfattes som om de står i veien for betrakterens 

framgang.  Den  uidentifierbare  maskerte  personen  framme  i  bildet  er  et  annet 

virkemiddel  i  å  distansere  betrakteren  fra  identitetene.  Personen  konfronterer 

betrakteren  og  fungerer  som sagt  som en  trussel.  Våpenet  er  nærmest  vendt  mot 

betrakteren.   Det  er  også  flere  personer  i  bildet  som  ser  mot  betrakteren  og 

konfronterer betrakterens blikk. Trusselen er direkte rettet mot betrakteren, og dermed 

også rettet mot Storbritannia.

Logoen med det britiske flagget og navnet nede i høyre hjørne symboliserer partiet. 

Dette er det språklige tegnet. På det andre semiotiske nivået blir logoen og partiet et  

tegn for selve Storbritannia. Ved å inkludere det britiske flagget i BNPs logo, gjør at 

betrakteren skal identifiere seg med partiet, og blir identifiert som en britisk person. 

Betrakter  og  avsender  tilhører  dermed  samme  gruppe,  og  begge  er  under  samme 

trussel. Som avsender vekker partiet frykt hos betrakter, for så å peke på at partiet er 

løsningen til trusselen. Når avsender signifierer trussel ved å plassere maskerte menn 

med våpen i bildet, peker partiet på at om man blir møtt med trussel må man forsvare 

seg. Ettersom de inkluderer Storbritannia i bildet er det nasjonen som må forsvare seg,  

og bekjempe innvandringen.

9 http://bnp.org.uk/resources/constitution-1th-edition/, lest 9/12-09
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Kapittel  2  Innvandringsdiskursen  i  europeisk 

politikk i dag

Den europeiske politikken blir stadig mer opptatt av spørsmål rundt innvandring. Og 

det er ikke bare høyresiden som er aktiv i denne debatten. John E. Richardson skriver 

i  sin  artikkel,  “Our England”,  hvordan den politiske  diskursen  i  Storbritannia  har 

konstruert innvandring som et problem som politikerne må løse helt siden den anti-

semitiske loven Aliens Act ble introdusert i 1905.10 Framfor alt er innvandring også en 

sak som må kontrolleres. Integrering er en viktig del av problemløsningen, og å gjøre 

forskjellene mellom den ursprunglige befolkningen og etniske minoritetsgrupper så 

liten som mulig, for å unngå konflikter. En strengere innvandringspolitikk blir også 

sett på som et alternativ. Mikael Hjerm henviser i sin artikkel til en undersøkelse hvor 

39% av europerne tror at  spenninger mellom ulike etniske grupper vil  minske om 

innvandringen til Europa avtar.11 Stadig flere land skjerper sin lover og regler når det 

gjelder innvandring. Flere land har innført krav for innvandrere, blant annet at de må 

gå  igjennom  et  obligatoriskt  kurs  og  bestå  tester  om  landets  språk,  plikter  og 

rettigheter som gjelder et medborgerskap, før man eventuelt får oppholdstillatelse i 

landet. Storbritannia innførte dette i 2001, Nederland i 2003 og Tyskland i 2005.12 

Danmark har også innført sin egen medborgertest.13 Tanken er at forskjeller mellom 

grupper fører til konflikt, og at dette kan unngås om innvandrere tilpasser seg landets 

kultur. Og dette er noe politikere vil løse med strengere krav og lover. Debatten har 

vært oppe i Sverige også. Folkpartiet la i november fram forslag internt i partiet om 

innvandrere  skal  gå  igjennom  et  obligatorisk  medborgerkurs,  men  forslaget  ble 

nedstemt.14 Det handler altså om at invandrere må tilpasse seg  den enkelte nasjonens 

samfunn og kultur. 

Michael Billig har studert hvordan nasjonalisme fungerer i den vestlige verden. Han 

peker på at ”nasjonalisme” blir sett på som et virkemiddel for høyreekstreme grupper, 

10 Richardson, a.a., s. 323
11 Mikael Hjerm, ”Do Numbers Really Count? Group Threat Theory Revisited.” Journal of Ethnic and 
Migration Studies 2007:8, s. 1254
12 Randall Hansen, ”The poverty of postnationalism: citizenship, immigration, and the new Europe.” 
Springer Science 2009:1 s. 17
13 http://www.nyidanmark.dk/en-us/citizenship/danish_nationality/citizenship_test.htm, lest 04/12-09
14 http://www.dn.se/nyheter/politik/intern-fp-kritik-mot-medborgarkurs-1.999340, lest 25/11-09
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og som ikke gjelder samfunnet i helhet. Men han viser til hvordan samfunnet faktisk 

blir  daglig reprodusert  som en nasjon,  og medborgere daglig blir  reprodusert  som 

nasjonaliteter.15 Conservatives i sitt bilde, i sin visualisering av det britiske folk, har 

valgt å vise en blanding av mennesker i ulik alder og kjønn, mens BNP fokuserer på 

hvem nasjonen ikke består av, samtidig som det peker på det britiske flagget. Billig 

peker som eksempel på sammenlikningen mellom en ”nasjonalist” som veiver flagget 

i vinden, og det ”usynlige” flagget som henger utenfor et offentlig bygg. BNPs flagg 

er derimot ikke usynlig. Bruken av flagget i BNPs bilde og i logoen fungerer som et 

veivende flagg i vinden.

For å skape en nasjon behøver man å skape identiteter. Identiteter som passer inn i 

denne nasjonen. Identitetsskapelsen består av å skille på hva som identifierer ”oss” til 

forskjell  fra  ”andre”.  Å skape stereotyper  er  ifølge  Billig  en  måte  å  gjøre  denne 

forskjellen i identitet og er dermed en del av hvordan vi skaper ”vår” unike identitet. 16 

Denne politikken skaper grupper av ”vi” og ”dem”. Grupper som er fundamentalt 

forskjellig.  Skillelinjene  mellom  gruppene  blir  pekt  på  og  gruppene  blir  tilagt 

egenskaper.  For  eksempel  er  ”typiskt  norsk”  eller  ”typiskt  britiskt”  forskjellig  fra 

”andre”  grupper.   Billig  forklarer  videre  hvordan  det  han  kaller  ”Sociology  of 

nationhood” fører til at ”vi” blir reprodusert som et folk som er unikt og universelt  

knyttet til ”vår” plass.17 Dette er en diskurs som går igjen den rådende politikken i 

dag, og som oversees da nasjonalisme blir ansett som et kjennetegn for fascister og 

ekstremister.18 

Poenget  er  at  immigrasjon  må  altså  kontrolleres  av  politikere,  for  at  en 

nasjonalidentitet skal opprettholdes. En gruppe mennesker som skiller seg ut er en 

trussel  mot  ”vår”  unike  identitet  som vi  kjenner  i  dag.  Og  det  er  denne  frykten 

fremmedfiendlige partier vinner på i vest Europa, og som vi ser i BNPs bilde. Det er  

en  frykt  for  at  fremmede  skal  ødelegge  ”vår”  identitet,  og  da  også  ”vår”  kultur. 

Mennesker og grupper, som er forskjellig eller annerledes er en trussel mot ”oss”. 

James Rhodes som har undersøkt British National Party viser til Matthew Goodwin 

og peker på at biologisk rasisme har blitt erstattet av diskurs som fokuserer på hva 

15 Michael Billig, Banal Nationalism, London: Sage 1995, s. 6
16 Billig, a.a., s. 81
17 Billig, a.a., s. 83
18 Billig, a.a., s. 5
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Goodwin kaller ”differentialist racism”.19 Grupper av ”vi” og ”dem” er allerede skapt i 

den politiske diskursen,  og visse partier  bruker dette og spiller  på frykten for ”de 

andre” og frykten for at en egen identitet skal forsvinne. Den ”andre” gruppen blir 

tillagt negative konnotasjoner ved å vise på forskjellene til ens egen kultur. Rhodes 

som har tatt i bruk intervjuer av BNP velgere og politikere i sin undersøkelse har lagt 

merke til hvordan selv om velgerne anser disse forskjellene mellom gruppers kultur 

blir sett på som negative og uønskede, så ser ikke velgerne på seg selv som rasister,  

men tvertimot som tolerante.  Rhodes viser  til  hvordan rasisme blir forbundet  med 

kriminalitet  og  fotballhooliganere,  og  som noe  de  tar  avstand fra.20 Eksempler  på 

negative konnotasjoner som blir tillagt andre kulturer er hvordan europeiske partier 

som vil skape en kollektiv nasjonal identitet framstiller islam som foruten å være en 

religion også er en totalitær ideologi.21 Det er nøyaktig dette BNP også gjør i sitt bilde, 

ved å sammenkoble muslimer med væpnet trussel.

De innvandringsfiendtlige partiene legitimerer sin politikk ved å hevde at ens egen 

gruppe  blir  diskriminert,  og  er  offer  for  fremmende  grupper.  Et  eksempel  er  det 

tidligere høyreekstreme belgiske partiet Vlaams Blok som har fått en økende støtte de 

siste  tiårene,  blant  annet  ved  hjelp  av  slagordet  ”Eigen  Volk  Eerst”  (”Eget  folk  

først”).22 Rhodes intervjuer ga uttryk for at BNPs velgere følte seg tilsidesatt og at 

asiater og områder med mange asiater ble favorisert. Blant annet kunne immigrasjon 

få skylden for triviale saker som gatebelysning. Enkelte hevdet at asiater ble favorisert  

og at  gatebelysningen fungerte bedre i  asiatiske områder,  i  motsetning til  områder 

med fler etniske briter.23 På BNPs hjemmeside kan man lese under deres politikk at de 

vil avskaffe det de mener er en positiv diskrimineringen som gjør hvite Briter til andre 

klasses borgere.24 En oppfatning av at det finns en skjev fordeling i samfunnet og at 

andre grupper blir favorisert kan skape en bitterhet. Når det samtidig påpekes at denne 

andre gruppen er en fremmed gruppe, og at en selv identifieres med en gruppe som 

”unikt og universelt er knyttet til ens egen plass”, kan et parti mobilisere velgere rundt 

19 James Rhodes, ”The Banal National Party: the routine nature of legitimacy.” Patterns of Prejudice, 
2009:2 s. 145
20 Rhodes, a.a., s. 150 og 154
21 Hans-Georg Betz og Suzi Meret, ”Revisiting Lepanto: the political mobilization against Islam in 
Contemporary Western Europe.” Patterns of Prejudice, 2009:3 og 4, s. 320
22 Mona Moufahim, Michael Humphreys, Darryn Mitussis, James Fitchett, ”Interpreting discourse: a 
critical discourse analysis of an extreme right party.” Journal of Marketing Management, 2007:23, s. 
546
23 Rhodes, a.a., s. 157
24 http://bnp.org.uk/policies/, lest 05/12-09
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denne saken, og videre skape og peke på forskjeller mellom grupper i samfunnet. En 

fremmedfrykt kombinert med misnøye som et resultat av følelsen av å stå i skyggen 

av  positiv  diskriminering  av  fremmede  grupper,  er  en  av  hovedfaktorene  bak 

fremmedfiendtlige  partiers  mobilisering  av  velgere.  Disse  partiene  tjener  på  at 

skillene mellom ”vi” og ”dem” synliggjøres og forsterkes. Ved å knytte innvandring 

og islam til terror er en måte å gjøre det på.

Mikael Hjerm har studert data av undersøkelsen European Social Survey, og analysert 

hva  det  er  som skaper  fremmedfrykt  i  samfunnet.  European  Social  Survey  er  en 

undersøkelse som utføres hvert annet år i 22 europeiske land. Hjerm har gått ut ifra 

gruppetrussel  teori  som  tilsier  at  individer  identifierer  seg  med  en  gruppe  og  at 

forskjell mellom gruppers interesser skaper negative holdninger.25 Han har altså sett på 

hvorvidt  det  er  mer  fremmedfrykt  jo  større  proporsjonene  er  av  faktisk  antall  av 

innvandrere i et land, om det er en oppfatningen av antallet  innvandrere, eller om 

fremmedfykt  henger sammen med et lands politiske kontekst eller  økonomi.  Hans 

undersøkelser viser at størrelsen på gruppen av innvandrere, både faktisk størrelse og 

oppfattet størrelse, ikke har påvirkning når det gjelder fremmedfrykten av majoriteten 

av  deltagerne  av  undersøkelsen.26 Til  tross  for  dette  bruker  BNP  størrelsen  på 

innvandring som et virkemiddel i sitt bilde. Når BNP framstiller innvandrerne som en 

hær,  så  bruker  de størrelsen til  å  bygge på  frykten for  denne mobiliseringen som 

finner sted ved landets grenser. 

Om ikke størrelsen hadde videre betydning for fremmedfrykt, så viser Hjerm at den 

politiske konteksten, derimot, spiller en rolle. Han leser av undersøkelsen at jo mer 

negativ innvandringspolitikken er og jo mer vekt det er på nasjonal identitet som noe 

positivt,  desto  større  er  fremmedfrykten  i  et  land.27 Dette  var  noe  han forutså,  da 

gruppetrussel  teorien tilsier  at  trusselen varierer under hvilke betingelser  eliten og 

ledende  instutisjoner  skaper  og  opprettholder  forskjellige  grupper.28 Fremmed-

fiendtlige  partier  og den støtten  de  har  er  altså  et  resultat  av  den politikken som 

allerede føres idag i Europa. 

25 Hjerm, a.a., s. 1254
26 Hjerm, a.a., s. 1270
27 Hjerm, a.a., s. 1269
28 Hjerm, a.a., s. 1271
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Når  den  allmenne  politikken  skaper  og  kanskje  oppfordrer  til  forskjeller  mellom 

grupper, blir det enklere for fremmedfiendtlige partier å ta i bruk slike virkemidler og 

videre peke på og skape skillelinjer mellom forskjellige grupper. I Europa i dag er 

Islam et av hovedemnene for kritikk og angrep i utenriks- og innvandringpolitikken. 

Symboler brukes for å visualisere islam, som igjen blir symboler for innvandring av 

ikke-vestlige i seg. Eksempler på dette er slør og minerater. I Danmark har Dansk 

Folkeparti tatt i bruk slør som symbol for innvandring. I en oppfordring til å stoppe en 

utvikling som kan føre til at også ”du” kan bli offer for ”underkastelse” oppfordres det  

til å stemme på Dansk Folkeparti. Partiet har levert ut flygblad med et bilde av kvinne 

i  heldekkende  slør  og  med  en  dommerklubbe  under  ordene  ”Underkastelse”  og 

partiet  skriver  videre:  ”Gi  os  Danmark  tilbage”.29 I  november  2009  gikk  Sveits 

befolkning til valg om et forslag om forbud av bygging av minareter. Forslaget, som 

gikk igjenom, var av arrangørene basert på minareter som et islamsk symbol på seier 

og erobring, og dermer og så en trussel mot Sveits nasjonal- og kulturidentitet.30 Når 

det allerede er akseptert at den nasjonale identiteten er noe unikt og som må beskyttes,  

og at innvandring er en sak som tilhører politikken så er bruken og visualiseringen av 

symboler en effektiv og enkel måte på å vekke frykt og for å peke på den nasjonale 

identiteten. 

Sammenfatning
Norman  Fairclough  har  pekt  på  tre  spørsmål  som  en  kritisk  diskursanalyse  kan 

besvare.  Hva  er  det  som  representeres  i  en  tekst,  hvem  er  identitene  og  hvilke 

relasjoner finns mellom de involverte i teksten. I min analyse av bildene har jeg tatt 

utgangspunkt i disse spørsmålene. Samtidig har jeg gått ut i fra Roland Barthes teorier 

om myter  som språk.  Dette  har  jeg gjort  for  å  peke ut  tegn som finns  i  bildene. 

Poenget har vært å se hvordan BNP og Conservatives skaper et bilde av samfunnet i 

dag.

BNP har tatt i bruk elementer fra Conservatives politiske reklame. Men for at bildet 

skal passe BNPs budskap, har de forandret hva det er som representeres, identitetene i 

bildet og relasjonene som finns i bildet. BNP skaper en representasjon av den britiske 

29 http://www.danskfolkeparti.dk/Brochurer651.asp, lest 30/11-09
30 Betz og Meret, a.a., s. 313 
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innvandringspolitikken som ute av kontroll. Innvandring er derimot under kontroll av 

fremmede og agressive krefter. Identitetene i bildet er innvandrere som en trussel, og 

da nærmest som en hær ved en usynlig landegrense. Bevæpnede menn retter våpen 

mot  betrakter  og  Storbritannia,  og  symboliserer  terrorisme  og  er  en  trussel,  som 

Storbritannia må forsvare seg mot. BNP forsøker å skape relasjon mellom betrakter 

som  et  mulig  offer  for  trusselen,  og  partiet  som  forsvarer  av  landet.  Alle  disse 

elementene går sammen og på det andre semitotiske nivået signifierer det en myte om 

innvandring, og da også islam, som en trussel mot landet. Men bildet i seg er ikke 

eneste grunnen til at bildet kan tolkes på denne måten. BNPs bilde av immigrasjon og 

islam som trussel er langt ifra enestående. Det råder en politisk diskurs i Europa hvor 

fremmede elementer i samfunnet blir sett på som noe som bør unngås, og i blant annet 

BNPs tilfelle, noe man må forsvare seg mot. BNP bygger på frykten for det fremmede 

og islam, og den politiske reklamen fungerer da som en advarsel, samtidig som den 

fungerer som en avsløring av hvordan deler av samfunnet ser ut.
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