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Bakgrund: Sverige är ett demokratiskt land, där politiska ledare är i behov av röster 

för att bli en del av rikstaden. En ledare väljs inte bara på den faktiska politiken, utan 

aspekter som pålitlighet, ärlighet och moral har stor betydelse. Partiledardebatter och 

partiledardueller på TV är ett forum där politiska ledare ges möjlighet att motivera 

väljarna att rösta på dem.  

 

Syfte: Studien syfte är att definiera vilka transformativa ledaregenskaper och retoriska 

medel som politiska ledare använder sig av när de motiverar väljare. 

 

Metod: Studien har en deduktiv ansats där vår forskningsfråga har besvarats utifrån 

vald vetenskaplig grund. Studien innefattar en datainsamling av både kvalitativa och 

kvantitativa egenskaper, då observationerna generade både ord och statistik till 

studien. Studiens primärdata är insamlad genom observationer av politiska ledare i 

partiledardebatter och partiledardueller i TV-format.  

 

Slutsatser: Studiens resultat har identifierat att oberoende av vilken politik de 

politiska ledarna förespråkar så används liknande tillvägagångssätt för att motivera 

väljarna. Vi kan med bas i studien se att av de politiska ledarna använder sig av 

transformativt ledarskap och retoriska medel när de motiverar väljarna.  

 

Nyckelord: Politisk ledare, partiledare, språkrör, motivera, väljare  
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1 Inledning 
I följande avsnitt presenteras en grundläggande översikt om att politiska ledare 

behöver övertyga medborgarna om sin förträfflighet. Frågeställningen presenteras i 

relation till studiens syfte som är att definiera hur de politiska ledarna går tillväga 

när de motiverar väljare.    

 

1.1 Bakgrund 

Människors behov av ledarskap och samordnad i stora organisationer är en 

självklarhet (Sandberg & Targama 1998/2013). Ledarskap handlar om att utifrån 

processer influera människor till förståelse, samt en överenskommelse över hur saker 

ska gå tillväga (Yukl 2013). Han menar att flera definitioner av ledarskap har 

gemensamma nämnare. Det som är gemensamt är att ledarskap ses som en process, 

där ledaren försöker påverka följarna med syfte att underlätta och strukturera 

aktiviteter, samt relationer inom organisationen (Yukl 2013). 

 

Sverige är ett demokratiskt land, där makten ligger hos framröstade politiker (Lindahl 

2016). När det gäller politiskt ledarskap är både Jacobsson (2014) och Möller (2016) 

överens om att det skiljer sig ifrån ledarskap i andra former av organisationer, 

exempelvis företag. Det finns olika faktorer som urskiljer politiskt ledarskap, en av 

dem är att de politiska ledarna har fått sin position, tack vare medborgarnas beslut 

(Jacobsson 2014). Det ger politiker en legitim rätt att styra och förverkliga sina idéer 

(ibid.). Politikernas främsta uppgift är att tjäna medborgarna och stå tills svars för de 

krav som fastställs (ibid.).  

 

En annan aspekt är komplexa och motstridiga krav som en politiker måste hantera 

(Jacobsson 2014). Politiker måste bestämma svårhanterliga frågor, såsom att prioritera 

och fördela resurserna (ibid.). Företag som befinner sig i en specifik bransch eller 

omgivning anpassar sin verksamhet därefter, medan politiker hanterar mer 

övergripande och komplexa frågor som gäller flera omgivningar, om inte alla (ibid.). 

 

Ytterligare en aspekt som Jacobsson (2014) argumenterar för, handlar om att politiker 

måste agera genom en offentlig byråkrati. Han klargör att politiskt ledarskap utförs 
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inom institutioner med regler. Vilket medför att förutsättningarna minskar för den 

enskilda politikerns förmåga att styra politiken på egen hand. Författaren framhåller 

att den offentliga byråkratin inte formas efter politikers åsikter och ideologier, då 

personer ifråga är utbytbara, medan den offentliga byråkratin kvarstår.  En annan 

aspekt berör komplexitet i det politiska ledarskapet (ibid.). Endast en mindre kommun 

kan vara svår att greppa för en ensam politiker, då det är en komplex organisation ur 

ett personalperspektiv där helheten är svåröverskådlig (ibid.).  

 

Möller (2016) argumenterar för att en partiledares främsta uppgift är att engagera sig i 

meningsfulla konflikter om samhällets värdefördelning. Det är upp till varje  

partiledare att motivera väljare att rösta på det egna partiet, vilket medför att de måste 

betona de linjer som finns mellan partierna (ibid.). Det är viktigt för en politisk ledare 

att ha en stark identitet för att differentiera sig från de andra (Grusell & Hast 2010). 

Författarna anser att politiska ledare måste kämpa för att få väljares stöd. De måste 

lyckas övertyga medborgarna om sin förträfflighet, om de inte vill ersättas (Jacobsson 

2014). Grunden i ett framgångsrikt politisk ledarskap är förmågan att övertyga 

(Möller 2016). Det gäller att politiska ledare tydliggör sin övertygelse i syfte att få 

potentiella följare att ställa sig bakom dem och även förblir där. Personliga kvaliteter 

är något som också är viktigt hos en politisk ledare (Soininen & Etzler 2006). En 

ledares personlighet är något som kan påverkar följares inställning och agerande i 

form av ökat engagemang (Sveningsson & Alvesson 2010). 

 

1.2 Problemformulering 

Den diskussion som utmynnade ur ovanstående resonemang styrde oss in på de 

politiska ledarnas tillvägagångssätt när de motiverar väljarna att rösta på dem. 

Politikerna måste kämpa för att nå ut med sitt budskap till väljarna (Grusell & Hast 

2010), så att de röstar på det parti som de företräder (Möller 2016).  

 

Personliga egenskaper är en faktor som har stor betydelse när en politisk ledare ska 

motivera sina väljare (Soininen & Etzler 2006). Det här antagandet leder oss in på 

transformativt ledarskap, som grundar sig på personliga egenskaper och att 

åstadkomma förändringar (Alvesson & Sveningsson 2012). Ledarskapet handlar om 

att skapa visioner, motivera följare och att vara en framåtsträvande ledare (Yulk 
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2013). När politiska ledare ska motivera väljarna till att rösta på deras parti (Möller 

2016), är det bra för en ledare att sammansmälta mål och värderingar med individen 

(Walumba et al., 2004). En annan aspekt som en politisk ledare måste ta hänsyn till är 

att personen måste övertyga medborgarna om sina visioner, då grunden i ett 

framgångsrikt politisk ledarskap är förmågan att övertyga (Möller 2016). Ledaren 

förlitar sig på talet för att övertyga människor inom alla typer av politiska system 

(Charteris-black 2005). Vilket kan kopplas till retorik, som Aristoteles (Svensk 

översättning Johanna Akujärvi 2012) kallar för konsten att övertyga. Charteris-black 

(2005) påpekar att det framför allt är talet som legitimerar en ledare i demokratiska 

sammanhang. Ju mer demokratiskt samhället blir, desto större blir ansvaret för ledaren 

att övertyga potentiella anhängare att de och deras politik är tillförlitlig (ibid). I en 

demokrati väljs inte ledare endast på den faktiska politiken, utan även på hur pålitlig, 

ärlig och moralisk personen är eller framställer sig som (ibid.). Vilket är egenskaper 

som är tydliga inom det transformativa ledarskapet, men som delvis syns i retoriken.  

 

Av ovanstående antagande blir därför transformativt ledarskap och retorik någonting 

som vi vill undersöka när det gäller aspekten hur politiska ledare motiverar väljarna 

att rösta på just dem. Att en ledare kan motivera väljarna till att lyssna och följa dem 

kan vi se inom flera fält. Vi har valt att undersöka ämnet politik, då samhället är 

uppbyggt på den. Vi anser därför att politiska ledare är något som är väldigt viktigt 

och betydelsefullt att analysera. Vi har också valt att studera politiskt ledarskap för att 

öka förståelsen inom ämnet, eftersom statsvetenskapen påstås vara ett av de minst 

förstådda fenomenen (Möller 2016).  

 

Vi ser en ständig kamp om väljare hos de politiska ledarna, därför är det också viktigt 

att tänka på hur personen framställer sig som ledare. Av vår problemformulering har 

vi valt att fokusera på retoriska redskap, ledarskapsroller och personliga egenskapers 

betydelse när politiska ledarna motiverar väljare. Ur det ovanstående resonemanget 

kom vi fram till följande frågeställning: 

 

Hur går politiska ledarna tillväga när de motiverar väljare? 
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1.3 Syfte 

Studiens syfte är att definiera vilka transformativa ledaregenskaper och retoriska 

medel som politiska ledare använder sig av när de motiverar väljare. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vår studie kommer inte att fokusera på vad partierna står för eller den svenska 

politiken, utan den kommer rikta sig mot hur de politiska ledarna motiverar sina 

väljare att rösta på dem och sitt parti.  Vi kommer inte heller empiriskt belägga 

väljares reaktioner eller åsikter i studien. 
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2 Metod  

Metodkapitlet presenterar studiens deduktiva utförande som grundar sig i en 

teoriprövning. Studiens empiriska material har samlats in genom observationer och 

har genererat både kvalitativa och kvantitativa egenskaper. Kapitlet redogör studiens 

urval, tolkningsavsnitt och kritik som riktas mot metodvalen. 

 

2.1 Undersökningsmetod 

I studien har vi valt att använda oss utav en deduktiv ansats. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) beskriver att genom ett deduktivt angreppssätt har forskaren 

teorin som utgångspunkt. Vi anser att det är intressant att se på frågeställningen 

utifrån en vald vetenskaplig grund. Då vår nyfikenhet till forskningsämnet inom 

ledarskapet väcktes i vår utbildning, har det lett oss in på den teoretiska plattform vi 

valt att applicera på fältet. Jakobsson (2011) beskriver att ett deduktivt utförande 

används när forskare utgår från en eller flera teorier som testas. Det handlar om att dra 

slutsatser om enskilda företeelser från allmänna principer, genom att applicera teori på 

verkligheten (Olsson & Sörensen 2011). Utifrån studiens teori har vi valt att pröva 

teorin på fältet genom observationer. Ur valda infallsvinklar kunde vi dra slutsatser 

angående relationen mellan empiri och teorin och hur det fungerar praktiskt i 

verkligheten.  

 

Fokus på sambandet mellan teorin och påståendet gör tillvägagångssättet objektivt, 

med andra ord, forskarens egna åsikter speglas inte i undersökningen (Bryman & Bell 

2013). Vi har i studien försökt vara så objektiva som möjligt och således valt att 

arbeta utefter ett deduktivt utförande, för att fokus ska finnas i relationen mellan 

teorin och empirin och inte avspegla våra åsikter. 

 

2.2 Datainsamling 

Vi har i studien valt att använda oss av datainsamling som har genererat både 

kvalitativ och kvantitativ egenskaper. Åsberg (2001) argumenterar för att kvalitativa 

eller kvantitativa metoder inte kan kategoriseras helt, utan kan endast ge oss kunskap 

om vilka egenskaper fenomenet har som studien undersöker. I valet av empirisk 
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insamlingsmetod har vi använt oss av observationer, vilket har genererat i både ord 

och statistik, då vi ansåg att en exklusivitet inte passar  i den här studien. Data har på 

så sätt speglat, representerat och belyst egenskaper hos fenomenet som resulterade i 

både kvalitativ och kvantitativ (Åsberg 2001). Ställningstagandet vi gjort i studien har 

hjälpt syftet att skapa en större förståelse för hur de politiska ledarna motiverar sina 

väljare. Ämnet studien berört är mångfasetterat då en djupare betraktelse krävdes för 

att utreda fenomenet och därför lämpade sig en bredare datainsamling studien bättre. 

Alvesson och Sköldberg (2008) argumenterar om att forskare som utformar studier 

med kvalitativa synvinklar försöker tolka och förstå fenomen som människor har gett 

en innebörd, genom att titta på det i sin naturliga miljö. Studien är byggd på 

observationer från debatter, vilket gav oss en bra verklighetsuppfattning av politiker i 

deras naturliga miljö. Tillgången till materialet har varit stort inom fältet, vilket gav 

oss en bred grund. 

 

Urval 

Vi har i studien gjort ett bekvämlighetsurval genom att använda oss av stora offentliga 

personer som är partiledare och språkrör i riksdagen. Att välja specifika 

datainsamlingsenheter med syfte eller målsättning handlar om att välja det som är 

mest relevant för studiens ämne och på sådant sätt arbeta med den talrikaste datan 

(Yin 2013). Vi ansåg att de politiska partiledare och språkrör som är valda ledare 

inom partier och är representanter för Sverige kan tillföra studien talrik data. Då 

ledarskap ständigt utvecklas har vi valt ett urval av aktuella ledare år 2016 och 

därmed de sittande politiska ledarna för de största åtta partierna i riksdagen. 

Tillgängligheten av material kring partiledarna och språkrören är god och har stärkt 

studien. Debatterna är utvalda efter att det är offentligt material samt att i forumet får 

partiledarna och språkrören samma förutsättningar. Partiledardebatterna har till fördel 

att de är inspelade i olika miljöer med olika upplägg och TV-bolag och på så sätt 

minskar vi risken för ett snedvridet bekvämlighetsurval.  

 

Observationer 

I vår studie har vi valt att observera fyra olika program där politiska ledare debatterar 

för sin politik. Enligt Olsson & Sörensen (2011) gör vi således en direkt observation 

som är något som utspelas framför och omkring oss. Vidare valde vi att utgå från 
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strukturerade observationer med ett eget utarbetat observationsschema (se bilaga 1). 

Schemat är uppbyggt så att en uppsättning av det totala antalet yttranden i olika 

kategorier syns. Kategorierna är baserade på undersökningsvariabler ifrån vår 

teoretiska plattform. Vi har vidare valt att fokusera på innehållet i det som sägs och 

antydes utifrån observationerna. Kraven för de resultat som observationsschemat visat 

oss, bygger på valda nyckelord och beröring av våra undersökningsvariabler. Ett urval 

har sedan gjorts på uttalanden för citat i texten, vilket är grundat på vad vi anser ger 

oss tydligast exempel och mest relevant information.  

 

I studien har vi valt att samla in data från våra valda objekt genom filmade 

framföranden. Filmerna har studerats flera gånger för att skapa en noggrannhet samt 

skapa en trygghet att det vi observerat verkligen existerar. Olsson och Sörensen 

(2011) anser att en fördel med inspelningar är att vi som forskare kan se på dem ett 

flertal gånger, vilket förstärker noggrannheten. Vidare har vi valt att göra direkta 

observationer, eftersom vi ansåg att vi inte kunde besvara på vår forskningsfråga om 

vi bara intervjuat objekten, då självbilder kan påverka resultatet. Genom direkta 

observationer kan vi som forskare iaktta och förstå företeelser i deras naturliga 

kontext, vilket inte blev möjligt i intervjuer (ibid.). Mer ingående så har vi gjort en 

dold observation, vilket betyder att objekten inte har varit medvetna om 

observationen. Något som Holme och Solvang (1997) anser är en dold observations 

styrka. Vi som forskare har således inte påverkat objektens agerande eller utlåtande 

till eventuell önskad vinkel av studien. En annan positiv aspekt vi ser med dolda 

observationer är att miljön oftast anses vara relativt offentlig och att det i den 

meningen inte är människors privata liv som studeras. 

 

2.3 Vetenskapliga kriterier 

 

Hermeneutik 

Den hermeneutiska metoden har forskning som huvudfokus och således valde vi att 

bygga vår studie på den. Ödman (2007) betonar hermeneutiken som ett erkännande att 

vi aldrig kan ställa oss utanför våra liv och bli helt objektiva. Utan att vi människor 

alltid kommer att utgå från våra aspekter och referensramar (ibid.). Han menar på att 

våra liv, bemötanden och föreställningar kommer påverka de insamlade materialet på 
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grund av att vi är historiska varelser. I vår studie blir det relevant att ta den 

forskningsansatsen i beaktning, då samhället dagligen påverkar oss som individer 

genom media. Eftersom vi inte har möjligheten att bli helt objektiva har vi kommit till 

insikt att vår uppväxt och inlärda tankesätt kommer att mer eller mindre omedvetet 

påverka studien. För att studien ska vara så objektiv som möjligt valde vi att titta på 

politiska ledare utifrån lättillgängligt material. Vi som författare är inte insatta i 

politiken, vilket medförde en större förutsättning för att ha en öppen referensram och 

mindre förutfattade meningar om objekten vi studerar. 

 

Validitet 

Vi har i studien strävat efter att ha en så hög validitet som möjligt och att vårt resultat 

ska kunna appliceras på andra urval, än det som använts i undersökningen. Validitet är 

ett sätt att kontrollera forskningsresultatens trovärdighet, genom att ha en kritisk syn 

och ifrågasätta hela sin forskning angående sin analys och sitt resultat (Kvale & 

Brinkmann 2014). Genom att utvärdera vår datainsamling under hela arbetets gång 

har vi försökt uppnå en bra validitet som genomsyrar hela arbetet. Således har vi 

försökt säkerställa relevansen i data som samlats in. Vidare menar vi genom att 

utvärdera vårt angreppssätt för insamlingen av data, så kan metoden ge oss de resultat 

vi strävar efter.  

 

Etik 

Holme och Solvang (1997) beskriver att observation är den metoden som ställer störst 

etiska krav. Genom en dold observation tar vi inte någon direkt kontakt med aktörerna 

vilket kan göra att vi ställs inför en mängd felkällor. När samhällsvetenskapliga 

studier görs på levande personer finns alltid en risk att viss data utesluts och resultatet 

blir mindre tillförlitligt (Forsman 2002). För att minska risken är de valda 

programmen offentligt material som hela Sverige har tillgång till. Vilket gör det lätt 

för läsaren att komma åt och kontrollera materialet vi har analyserat. Vi är dock 

medvetna om etiska problem som kan uppstå, då vi inte fått lov att studera materialet 

utifrån vår frågeställning. För att minska det etiska problemet så läggs inte någon 

värdering i deras direkta ord, utan fokuset ligger på hur de använder sig av retoriska 

medel och transformativa ledaregenskaper. En annan åtgärd för att minska det etiska 

problemet var valet av det offentliga materialet. Här är förnuftet en viktig faktor i 
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etiken och det bästa redskapet en människa besitter trots att det är bräckligt och 

begränsat (Forsman 1997). 

 

2.4 Forskningsprocess 

I början av den här studien valde vi att identifiera det forskningsområde som studien 

har behandlat. Vi initierade med att diskutera ämnen och teorier som vår 

universitetsutbildning behandlat, därigenom skapades ett resonemang kring ledarskap 

ur olika synvinklar och teorier. Transformativt ledarskap och retorik blev 

huvudteorierna inom ledarskap som vi valt att fördjupa oss inom. Diskussionen tog 

oss in på framgångsrika ledare i historien och mynnade sedan ut i ledarskapets 

inflytande. Utifrån det resonemanget har vi valt att rikta in oss på politiska ledare i det 

svenska samhället idag. Hos politiker kan vi se en vilja av att göra sig attraktiva i 

människors ögon för att få röster.  

 

Transformativt ledarskap och retorik blev en naturlig grund för vår studie och vi 

bestämde oss för att testa teorierna på fältet. Genom vårt urval valde vi nutidens 

största politiska ledare i Sverige. För att skapa bra förutsättningar för insamlingen av 

det empiriska materialet valde vi att fördjupa oss i teorierna och hitta centrala begrepp 

att utgå ifrån. Vi såg ett mervärde i att tillgängligheten av de offentliga personernas 

uttalanden var stor, därav anledningen till att vi valde att genomföra en observation. 

Debatterna är noggrant utvalda utefter kriterierna att studien ska vara relevant i 

tidsperspektivet, samt förutsättningarna ska vara detsamma för vardera objekt. Genom 

ett observationsschema som är utformat efter studiens undersökningsvariabler, 

samlades det empiriska materialet in. De nyckelord som har berört våra 

undersökningsvariabler skapade observationsschemats underlag. Vidare granskade vi 

sambandet mellan teorin och empiriskt material. Ett urval utformades sedan av det 

empiriska materialet och ett resonemang växte fram mellan det och analysen. Här 

skapades ett kapitel i syfte att förankra teorin i verkligheten och våra teoretiska 

referensramar tog form innan empirinsamlingen började. I tolkningsprocessen tog vi 

inspiration utifrån hermeneutiken och försökte i så stor utsträckning som möjligt kliva 

ut ur våra egna referensramar. När analysen färdigställts valde vi att ta ett kliv tillbaka 

och studera forskningsfrågorna och syftet, för att kunna fastställa att vår slutsats 

besvarade vår frågeställning.  
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2.5 Metodkritik 
 
Backman (2016) framhåller att vid bearbetning av en studie är det viktigt att hålla en 

kritisk distans till studien. En forskare kan inte vara helt objektiv, vilket gör att det  

som personen anser är betydande är oftast det studien är uppbyggd på (Bryman & Bell 

2013). Som tidigare nämnt har vi försökt sträva efter att vara så objektiva som möjligt 

i studien. Men då studien är av en tolkande karaktär, finns en kritisk synvinkel att vi 

som författare kan tolka objekten på ett sätt som kan skilja sig från hur andra 

människor skulle tolka dem. Trots vår medvetenhet om problematiken kan arbetet 

vara genomsyrat av subjektivitet. Vi som författare har varit utgångspunkten i vår 

tolkning, det kan ha påverkat avvägningarna kring relevansen av inslag för studien, på 

sådant vis blir den svårare att replikera. 

 

Det finns även en stor chans att partiledarna har anpassar sig efter TV-kanalens 

målgrupp och att TV-kanalerna vinklar debatten efter sina önskemål. Politiska ledare 

kan bete sig annorlunda i andra sammanhang när de är i kontakt med sina väljare. Vi 

ser det däremot som stärkande för studien att partiledare och språkrör är med i samma 

program, i samma miljö, där de har ungefär samma förutsättningar. I debatterna är 

politikerna hårt styrda av tidsbegränsningar, samt så är de även direktsända, vilket 

innebär en press för de politiska ledarna att de bör uppge rätt bild av partiet (Karlberg 

& Mral 1998). Tidsbegränsningarna kan ha påverkat objekten vi studerat, dock så är 

situationen vanligt förekommande för den politiska ledaren i riksdagen. En annan 

aspekt som bör beaktas i vår studie är att det politiska ledarskapet skiljer sig ifrån 

andra former av ledarskap i organisationer, vilket kan göra teorin svår att applicera 

(Jacobsson 2014). Genom studien har en medvetenhet om problematiken tagits i 

beaktning.  

 

2.6 Disposition 

I studiens följande fyra kapitel presenteras teori, empiri och analys samt delslutsats i 

relation till den frågan som formas från vår teoretiska plattform. Studiens teori består 

av kunskap och sekundärdata från tidigare studier och böcker. Vi har därefter utformat 

undersökningsfrågor från kapitlets teoretiska plattform. I studiens genomgående 
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kapitel presenteras empiri och analysen i relation till varandra. Varje kapitel avslutas 

med en delslutsats.  

 

För att tydligt urskilja studiens olika delar har vi valt att konsekvent rubriksätta de 

enskilda kapitlen med tillhörande underrubriker. I kapitel sju har en övergripande 

slutsats vuxit fram för att tydliggöra eventuella kopplingar mellan kapitel och svar 

från studiens forskningsfråga.  
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  3 Transformativt ledarskap 

I kapitlet som benämns transformativt ledarskap, har vi valt att undersöka hur 

politiska ledare använder sig av det. Genom att använda Avolio's fyra dimensioner 

skapades en teoretisk referensram. För att definiera hur politiska ledare använder sig 

av transformativt ledarskap, utformades undersökningsvariabler. Genom dem togs 

relevanta citat ut som sedan analyserades och som vi valde att göra en delslutsats på. 

Den kopplades sedan till vår frågeställning i kapitel 7 slutsats.  

 

Ledarskap har i takt med att kraven på ledarens förmåga att hantera och förutse 

förändringar ändrat riktning (Yukl 2013). Ledarskapet har gått från att fokusera på 

ledarens egenskaper som avgörande faktor för effektivitet, till att framhäva samspelet 

mellan medarbetare och ledare (ibid.). Ledarskapet har på sådant sätt gått från att ha 

fokus på stabilitet, struktur, optimering och effektivitet, till ett ledarskap där 

skapandet av visioner, motivera medarbetare och att vara en framåtriktad ledare som 

skapar utvecklingsmöjligheter (ibid.). Yukl (2013) har sammanställt de vanligaste 

definitionerna av ledarskap där han påpekar att de flesta definitioner har gemensamma 

nämnare. Det som är gemensamt är att ledarskap ses som en process där ledaren 

försöker påverka följarna med syfte att underlätta och strukturera aktiviteter, samt 

relationer inom organisationen (ibid.). Han menar således att ledarskap handlar om att 

med hjälp av processer influera människor mot en förståelse och en överenskommelse 

över hur saker ska bli gjort och att det blir av.  

 

Det finns inte bara olika definitioner, utan olika ledarskap, där transformativt 

ledarskap är en kategori (Sveningsson & Alvesson 2010). Transformativt ledarskap är 

ett ledarskap som har förmågan att åstadkomma förändring genom personliga 

egenskaper (ibid.). Den första forskaren som introducerade transformativt ledarskap 

var Burns (1978), han förklarade begreppet som en relation mellan ledare och följare 

där ett samarbete skapar en högre klass på moral och motivation. Att kommunicera 

visioner är en central del i ett förändringsorienterat ledarskap och begrepp som 

teamwork, kreativitet, samarbete och lärande lyfts fram (Alvesson & Sveningsson 

2012). Författarna menar vidare att ledarskapet handlar om att få medarbetarna, i 

uppsatsen benämnt väljarna, att ha värderingar och tankesätt som gör att de arbetar 

passionerat för organisationen. Transformativt ledarskap är ett ledarskap där ledaren 
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ska stimulera, samt inspirera sina följare för att uppnå extraordinära utfall (Bass & 

Riggio 2006). Transformativt ledarskap kan enligt Yukl (2013) uppfattas i teorin som 

en utvecklad motivationsmodell, den betonar hur följare känslomässigt reagerar på 

relationen till ledaren. Om relationen upplevs meningsfull för följaren så kan graden 

av engagemang öka (Bass et al. 2003). Målen i ledarskapet blir således att 

sammansmälta verksamhetens mål och värderingar med individens (Walumba et al. 

2004). Ledaren får som uppgift att skapa mening i handling, utmaningar och genom 

symboler i mycket större grad än när fokuset låg i det rationella strukturskapandet och 

problemlösaren (Yulk 2013). Transformativt ledarskap handlar således om att få den 

enskilde individen att tro på sin egen förmåga och uppmuntra självständigt tänkande 

och handlande, samt forma motiverande mål (ibid.).  

 

Det transformativa ledarskapet har enligt Bhaskar och Junni (2016) utvecklats sedan 

begreppet introducerades av Burns för flera decennier sedan. Bhaskar och Junni 

(2016) framhåller att Bass (1985) började utveckla referensramar för beteende inom 

transformativt ledarskap. Genom åren har referensramarna utvecklats och fyra 

dimensioner har skapats som Avolio beskriver som idealiserat inflytande, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulans och individuell omtanke (Bhaskar & Junni 2016). 

  

3.1 Idealiserat inflytande 

Idealiserat inflytande handlar om vilken grad följarna kan lita på, respektera samt 

identifiera sig med ledaren (Bhaskar & Junni 2016). Den transformella ledaren 

uppträder därför på ett sätt som gör dem till förebilder för deras följare (Avolio & 

Bass 2002). En ledare med idealiserat inflytande ska vara en förebild gentemot sina 

följare (Phaneuf et al. 2016), genom att agera utifrån sin etiska och moraliska 

kompass (Avolio & Bass 2002). Användandet av idealiserat inflytande visar på ett 

starkt etiskt och moraliskt beteende, något som gör att följarna kan räkna med att 

ledaren agerar korrekt (Avolio & Bass 2002). Antagandet om moral är något som 

Sveningsson och Alvesson (2010) styrker och menar att transformativt ledarskap per 

definition kretsar runt hög moral. I transformativt ledarskap ska en ledare framstå som 

trovärdig, ärlig och öppen (ibid.). Detta styrks av Bass och Riggio (2006) som 

beskriver att en ledare bör anses som en respektabel, pålitlig person som man 

beundrar. Karisma och attityder är också något som spelar in när det gäller att vara en 
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förebild som motiverar och influerar (Phaneuf et al. 2016). En ledare med idealiserat 

inflytande ger värde och mening för organisationens intresse och inte det personliga 

(Bhaskar & Junni 2016). Den transformativa ledare i dimensionen når sina följare 

genom att vädja till sådant som de värdesätter i form av känslor eller ideal (Avolio & 

Bass 2002).  

Med den ovanstående teoretiska diskussionen som grund kommer vi att undersöka 

följande: 

• När de politiska ledarna argumenterar, använder de sig av sådant som väljare 

värdesätter? 

 

Politikern som förebild 

Det idealiserade inflytandet handlar om att ledaren vädjar till sådant som värdesätts, 

känslor eller ideal som en följare kan besitta (Bhaskar & Junni 2016). Ebba Busch 

Thor uttalar sig följande i partiledardebatten: 

 

“[...] Elever som mår bra, de lär sig också bättre och då har vi det omvända, elever 

som mår dåligt de lär sig sämre. Och det är därför det är fruktansvärt att läsa om 

sådana fall som den här nioåriga flickan i Eskilstuna nu, som blev utsatt för 

fruktansvärd mobbning och misshandel som dessutom dokumenterades. Men 

mobbarna blev kvar på skolan och hon var tvungen att byta. [...]“ - Busch Thor 

(Agenda - Partiledardebatt del 1 2016b) 

 

Hon belyser här ett ämne som samhället värdesätter och diskuterar om problemet 

mobbning i skolan. Varje år drabbas 60 000 barn och ungdomar av mobbning, vilket 

är ett samhällsproblem (Friends 2016). Ämnet är något många är insatta i på grund av 

att flera tusentals barn och ungdomar drabbas varje år och kan därför väcka känslor 

hos åhöraren. I Sverige föddes 60 400 barn första halvåret av 2016 (SCB 2016). 

Enligt statistiken är det endast nyfödda barn på ett halvår, om man sedan adderar alla 

årskullar i åldrarna mellan 0-18 skulle siffran bli ofantligt mycket högre. Här når 

alltså Busch Thor ut till en stor publik av föräldrar till barn. Barn är något som en 

förälder har som instinkt att skydda och värdesätta (Sveriges Television 2016), genom 
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sitt argument kan hon därför nå sina följare genom att använda en symbolik de känner 

igen. Argumentet kan likaså nå ut till vuxna som en gång varit med om mobbning 

eller som befinner sig i situationen. Som tidigare nämnt ska den transformella ledaren 

med idealiserat inflytande framställa sig som en förebild för sina följare (Avolio & 

Bass 2002). Skapandet av förebilden kan ske genom att vädja till något som följarna 

värdesätter (ibid.). Här kan vi se Busch Thor försöka framställa sig själv som en 

förebild för väljarna, genom att ta upp bekämpning av mobbning. I argumentet vädjar 

hon således till något som väljarna värdesätter. Idealiserat inflytande kan även handla 

om moraliska beteende enligt Bhaskar & Junni (2016). Isabella Lövin gjorde följande 

uttalande i Agendas partiledardebatt: 

 

“Vi har ett gigantiskt problem i världen. Jag reser runt som biståndsminister och jag 

träffar regeringar i Libanon, i Jordanien, också UNCHR:s chef som tackar Sverige för 

det enorma ansvar vi tagit. Vi är världens femte största humanitära givare. Vi är det 

land som tagit emot flest flyktingar per capita. Detta är de oerhört glada över och vill 

att andra länder ska ta över vårt exempel. Det är den politik som vi driver.” - Lövin 

(Agenda - Partiledardebatt del 2 2016a) 

 

I uttalandet pratar Lövin om humanitär hjälp och att det är en fråga som hennes parti 

driver. Hon pekar här på ett ledarskap med etiskt ställningstagande. Ett etiskt 

ställningstagande är något som kan vara att respektera andra människors egenvärde, 

hjälpa andra människor, förstå och kunna leva sig in i deras situation, samt viljan att 

motverka det (Skolutvecklingen 2016). Här menar Lövin att Sverige är ett land att 

vara stolta över eftersom vi tar ansvar och är hjälpsamma och således påvisar hon att 

hon innehar idealiserat inflytande i sitt ledarskap. Lyttkens (1965) beskriver att etisk 

argumentation kan ha både känslomässigt laddade och symboliska funktioner. Genom 

att använda sig av etiska uttryck så kan vissa attityder gentemot argumentation och 

empiriska förhållanden beskrivas (ibid.). Vidare beskriver författaren att 

användningen av etiska termer kan ha för avsikt att uttrycka känslor, få människor till 

handling eller skapa en sinnesstämning (ibid.). Lövin använder sig av både sin roll 

som biståndsminister, men även av en stor humanitär organisation i sitt uttalande för 

att legitimera det etiska ställningstagandet. Att hjälpa behövande kan anses som ett 

etiskt ställningstagande. Skolverket har som mål att alla elever i grundskolan och 
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gymnasieskolan ska ha en medvetenhet om etiskt ställningstagande, mänskliga 

rättigheter samt demokratiska värderingar (Skolutvecklingen 2016). Detta är något 

som samhället värdesätter. Lövin försöker således precis som Busch Thor framställa 

sig som en förebild genom etik och vädjande till ting som samhället värdesätter. En 

annan aspekt av idealiserat inflytande använder Jonas Sjöstedt sig av i 

partiledardebatten: 

 

“Jag tycker det säger en del om vad Sverigedemokraterna är för parti. Hur Jimmie 

Åkesson resonerar här, förra valet då åkte du runt på torgen i Sverige och så sa du att 

vi är emot vinstuttagen i skolan och så trodde en del som röstar på er att man röstar på 

det. Nu lurar du dem [...]  Det är ju inte ett parti man kan lita på. Ni kan lova 

pensionärerna högre pension och lägre skatt och sen vänder ni sådär [...]  framförallt 

om ni äter ett par riktigt fina goda middagar med era vänner riskkapitalbolagen.” -

Sjöstedt  (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016b)  

 

Här pekar Sjöstedt ut Sverigedemokraterna som att det är ett parti man inte kan lita 

på. Människor har en tendens att lita på personer som framställer sig som hederliga 

(Aristoteles; svensk översättning Johanna Akujärvi 2012), vilket skapar en 

värdesättande känsla. Sjöstedt uttrycker här sina åsikter om partiet och vill få 

människor att komma till handling. Hög moral är något som Avolio och Bass (2002) 

belyser att en ledare med idealiserat inflytande bör besitta. Här framhåller Sjöstedt att 

Åkessons är en man som inte svenska folket kan ha förtroende för. Genom en enkel 

internetsökning får man upp ett antal artiklar som stödjer Sjöstedt påstående att 

Sverigedemokraterna går emot sitt löfte mot pensionärerna. I riksdagen röstade de 

emot att öka bemanningen i äldreomsorgen och investera två miljarder kronor per år 

(Franchell 2014). Liknande argument använder sig Åkesson av: 

 

“[...] Jag tycker fortfarande att Annie Lööf står här och kritiserar mig, hon och hennes 

parti har haft makten i Sverige i 8 år, makten över integrationspolitiken, satsat 50 

miljarder i över 8 år i olika integrationspolitiska lösningar, ingenting har fungerat, sen 

står du här och anklagar mig för att inte ha någon politik, du står här och beskyller 

mig för att ha en dålig politik, jag tycker det är lite oförskämt faktiskt, för att det är ni 
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som har misslyckats, jag har ingenting att bevisa, det är ni som har visat att den 

politiken ni drivet har misslyckats.” - Åkesson (Halvtid - Partiledarduellen del 2 2016) 

 

Likt Sjöstedts argument så framhäver Åkesson här att Lööf inte har tillförlitlighet när 

hennes parti misslyckas. I uttalandet använder han sig av att försöka förminska 

eventuella framgångar som Lööf gjort under sin mandatperiod. Här kan vi uppfatta 

hur Åkesson försöker få Lööf att framstå som en icke respektabel och pålitligt person, 

likt Sjöstedt i sitt uttalande. Något som Bass och Riggio (2006) beskriver att en 

transformativ ledare med idealiserat inflytande bör inneha egenskaper som att vara 

trovärdig, ärlig och respektabel. Sjöstedt påstår i sitt uttalande att Åkesson inte är 

ärlig, medan Åkesson framhåller att Lööf inte är pålitlig. Ärlighet och pålitlighet kan 

anses som värdesättande känslor och således använder de sig av transformativa 

egenskaper i sina argument. En annan politiker som använder sig av idealiserat 

inflytande i sitt uttalande i partiledarduellen är Stefan Löfven: 

 

”Vi måste se människors oro. Vi måste kunna stå bredvid människor, vi ser det ni ser. 

Om det så är arbetslöshet eller bostadsbrist eller brottslighet eller brinnande bilar. Det 

måste vi se. Vi kan inte vara populister, vi ska lägga de förslag som tar oss ifrån den 

situationen. Och det krävs återigen ett samhällsbygge, där vi håller ihop. Jag tror att 

det viktigaste för människor nu är känslan att jag inte är ensam. Jag är inte ensam. 

Och det är så den svenska modellen fungerar, vi håller ihop och vi arbetar ihop.”  - 

Löfven (Halvtid - Partiledarduellen 2016) 

 

Genom sitt uttalande "Vi måste kunna stå bredvid människor" framställer sig Löfven 

som en av folket och menar att han har samma värde som andra. Han påvisar här att 

han är pålitlig, öppen och framförallt att ingen ska behöva stå ensam. Utterbäck 

(2016) beskriver att gemenskap är något alla önskar och att ingen vill känna sig 

utpekad, exkluderad eller annorlunda. Genom uttalandet påvisar Löfven sig besitta 

transformativt ledarskap med syfte att motivera väljarna.  

 

Delslutsats  

I resonemanget ovanför kan vi urskilja en trend i att använda sig av argument med 

innehåll av vad människor värdesätter med syfte att framstå som en förebild för 
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väljarna. Att Busch Thor betonar att mobbning bör bekämpas, vilket är något som 

väljarna kan värdesätta, kan vi här se ett försök till att framställa sig som en förebild. 

Liknande framställer sig Lövin som en person som människor kan se upp till genom 

att påpeka att hon har varit delaktig i Sveriges humanitära arbete.  Vi i Sverige har  

instiftat i grundskolan och gymnasieskolan att varje elev ska veta vad ett etiskt 

ställningstagande är och vad som är rätt och fel (Skolutvecklingen 2016). Vilket vi 

kan se är något som det svenska samhället värdesätter. Vidare kan vi se att även 

argument för att påverka andras pålitlighet, trovärdighet, öppenhet och ärlighet 

används i debatterna. Ledarskaps kvalitéer som har ett starkt etiskt och moraliskt 

beteende är något som följarna anser att en ledare bör ha och räknar med att ledaren 

väljer att göra det rätta (Avolio & Bass 2002). Att ledaren måste vädja till känslor som 

följarna värdesätter beskriver författarna är viktigt. Vi kan se att ett idealiserat 

inflytande är något som politikerna använder sig av väldigt olika, vissa använder mer 

än andra (bilaga 1).  

 

3.2 Inspirerande motivation 

Transformativa ledare motiverar och inspirerar sina följare genom att skapa mening 

och utmaningar i deras arbete (Avolio & Bass 2002). Att försöka skapa en entusiastisk 

och optimistisk laganda mellan följarna och ledaren är vanligt förekommande (ibid.). 

Den inspirerande motivationen handlar om att kunna förmedla en övertygande vision 

och en mening med strävan efter framgång (Bhaskar & Junni 2016). Här syftar man 

på ledarens egenskap att motivera de anställda till en prestation som kan höja deras 

förväntan genom att använda en attraktiv vision av framtiden (Phaneuf et al. 2016). 

Visioner används som moderna verktyg som möjliggör och skapar förändring 

(Targama 2006), vilket sker genom att ledaren bygger upp ett delat ansvar med 

gemensamma visioner (Bradford & Cohen 1984). Den transformativa ledaren bygger 

relationer genom en samspelad kommunikation (Bass 1998). Ledaren kommunicerar 

klara och tydliga förväntningar som följarna ska uppnå och visar på ett engagemang 

till målen och deras delade vision (Avolio & Bass 2002). Ledarskapet handlar även 

om att vara en inspirerande ledare och att väcka en team-känsla (Bass & Riggio 

2006).  

 



 

23 
 

Med den ovanstående teoretiska diskussionen som grund kommer vi att undersöka 

följande: 

• Använder sig partiledarna av visionära argument och skapande av 

delaktighet? 

 

Den visionära politikern 

I partiledardebatten använder sig Gustav Fridolin bilden av en studentmössa i sitt 

uttalande när ämnet skolan diskuteras:  

 

“Vi har sen första dagen, jobbat för att ingen ska lämnas efter i svensk skola. 

Klyftorna i skolorna har ökat alldeles för länge, för många elever kan aldrig ens se 

framför sig en dag där de bär en studentmössa. Det är därför vi mitt i en svår och 

allvarlig lärarkris har lyckats öka pedagogtätheten och det blir mer tid för eleverna, 

lyckats minska barngrupperna i förskolan och fritids. Vi har en historisk satsning på 

höjda lärarlöner, vi satsar just på de skolorna som har det allra tuffast. Det här är 

investeringar som gör att eleverna kan få mer tid med sina lärare. [...]” - Fridolin 

(Agenda - Partiledardebatten del 1 2016b) 

 

Här gör Fridolin ett försök till att förmedla sin vision, genom att använda sig av en 

svensk symbol. Mattisson (2004) framhåller studentmössan som kronan på verket, 

vilket blir ett viktigt attribut för de som går ut gymnasiet och har lämnat skolåren 

bakom sig. Studentmössan beskrivs hos Institutet för språk och folkminnen som en 

symbol för ära och framgång (Webbdirektören 2016). Här använder sig Fridolin av en 

symbol som det svenska samhället är bekant med och som skapar en vision, som säger 

att alla ska få bära en studentmössa. Genom att motivera följarna kan ledaren använda 

sig av en attraktiv vision av framtiden (Phaneuf et al. 2016). Enligt Treijs (2004) är en 

av livets höjdpunkter att ta studenten, då det får en slags innebörd av att man har en 

riktning i livet. Så valet av att använda sig av studentmössa som en symbol skapar en 

attraktiv bild för många, då det är ett mål i livet man bör ha uppnått. I 

partiledarduellen framhåller Fridolin i ämnet skolan att: 

 

“Det är en extremt viktigt fråga. Jag hade en elev som en gång uttryckte att det alltid 

finns en arbetsmarknad som står öppen och att det är den kriminella och när vi har 
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yrkeskriminella som drar in unga killar i gängkriminalitet och förstör deras liv och 

deras framtid samtidigt som tryggheten i Sverige bryts sönder. Så måste vi göra allt 

för att bekämpa det.“ - Fridolin (Halvtid - Partiledarduellen del 2 2016) 

 

Här belyser Fridolin ett samhällsproblem som måste bekämpas. Forkby och Hansson 

(2011) framhåller att unga människor i förortsmiljöer, men likväl andra områden går 

en riskfylld utvecklingsväg till mötes. Där vägen med brottslighet, kriminella 

grupperingar och droger blir allt mer något som ingår i de ungas vardag (ibid.). 

Forskaren Torbjörn Forkby uttalar sig i en intervju att han tycker att socialt arbete 

skall ses som en viktig resurs i förändringsprocesser (Meyer 2016). När Fridolin 

framhäver att samhällsproblemet måste bekämpas, så beskriver han återigen en vision 

och att det är dags för en förändring. Fridolin kan anses använda sig av inspirerande 

motivation genom att uttrycka sig med ordet vi, för att skapa en känsla för delaktighet 

där alla är inkluderade i sin strävan efter förändring. Att transformativt ledarskap 

handlar om att åstadkomma en förändring som ledare är något som Alvesson och 

Sveningsson (2012) styrker. Dock kunde ett uttalande om hans framtidsvision, kanske 

hjälpa hans åhörare att mer konkret förstå vad som strävas efter. Det kan vi se Annie 

Lööf använda sig av i sitt uttalande: 

 

“Om man vågar se den turdelningen som finns i Sverige eller inte, alltså 

integrationspolitiken finns ju inte i Sverige idag, man har avskaffat 

integrationsministern och det är väldigt allvarligt [...] Jag kan inte acceptera en miljon 

människor i utanförskap, jag kan inte acceptera att en ny social underklass växer fram, 

inte minst i våra förorter, här har vi ett ansvar, vi måste se till att den svenska 

modellen också omfattar dem som kommer nya i vårt land och som lever i bidrag.” - 

Lööf (Agenda - Partiledardebatt del 2 2016b)  

 

Här trycker Lööf på en tydlig framtidsvision där hon vill se en förändring i den 

svenska modellen så att alla nyanlända omfamnas av den. Genom uttalandet inspirerar 

hon människor till ett svenskt samhälle där alla har lika värde. Som Sveningsson och 

Alvesson (2010) beskrev transformativt ledarskap, så ska ledaren inspirera och 

motivera sina följare och i Lööfs fall sina väljare. Hon använder likt Fridolin ordet 

"vi" i sitt uttalande för att skapa gemenskap med lyssnarna, partikamraterna och 
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partiledarna. Att tala i termer om “vi” kan ha i syfte att skapa samhörighet, välvilja 

och skapa en “vi-känsla” med publiken (Mral, Geland & Bröms 2016). Hon försöker 

här inspirera och motivera sina väljare att ta ställning till att inte en ny social 

underklass ska skapas eller att ett utanförskap ska bildas. Hon använder sig av ordet 

“vi” för att skapa samhörighet med väljarna och få dem att känna ansvar. 

 

Delslutsats 

I vår ovanstående analys kan vi se att Fridolin är en politisk ledare som använder sig 

av en attraktiv framtidsbild genom att använda sig av studentmössan som en symbol 

när han motiverar väljarna att rösta på honom och hans parti. I nuläget har inte alla 

elever möjlighet att gå ut gymnasiet med godkända betyg och det är det han vill ändra 

på. Han vill skapa en framtid där fler elever klarar gymnasiet och tar sin student. 

Fridolin använder ett visionskapande även i ett annat argument där han berör att 

gängkriminalitet förstör unga killars liv och deras framtid samt att tryggheten i 

Sverige bryts sönder. Han visualiserar en framtid där inget av det sker. En framtid där 

problemen är bekämpade. Att använda sig av visionskapande är något som flera 

politiska ledare använder sig av flertal gånger under debatterna (bilaga 1). Ett annat 

exempel vi tog upp är när Annie Lööf visualiserar om en framtid där det finns en 

förändrad svensk modell som nyanlända kan omfamnas av. 

 

3.3 Intellektuell stimulans 

Intellektuell stimulans handlar om att ledare ska kunna motivera sina följare att ta 

risker och få dem att se andra perspektiv, vilket leder till högre innovation och 

kreativitet i verksamheten (Bhaskar & Junni 2016). Intellektuell stimulans handlar 

även om ledarens tendenser för nytänkande som kan utmana de traditionella 

antaganden och även vara öppen för förändring och nya ideér (Phaneuf et al. 2016). 

Ledarskapets mening är att skapa en förståelse hos medarbetarna om vad deras 

ansträngning kan uppnå (Alvesson & Sveningsson 2012). Genom att få de anställda 

att åsidosätta sina personliga intressen se till att fokuset helt ligger på organisationens 

intresse (ibid.). Vidare förklarar de att uppmuntran av kritiskt och strategisk tänkande, 

samt politisk sensitivitet och färdighet är också några kännetecken. Följarna blir 

således uppmuntrade till att pröva nya sätt och idéer som inte kritiseras om de skiljer 

sig ifrån vad ledaren anser (Avolio & Bass 2002). Den intellektuella stimulansen 
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handlar alltså om att uppmuntra till individuellt tänkande och ifrågasättande, där det 

ska skapas tillfällen till lärande (Bhaskar & Junni 2016), där kreativitet är något som 

uppmuntras (Avolio & Bass 2002).  

 

Med den ovanstående teoretiska diskussionen som grund kommer vi att undersöka 

följande: 

• Uppmuntrar de politiska ledarna till kritiskt tänkande? 

 

Den kritiska politikern 

Intellektuell stimulans handlar om att uppmuntra till kritiskt och strategiskt tänkande 

(Avolio & Bass 2002). Det är något som vi kunde urskilja var vanligt förekommande i 

debatten. Då partiledardebatter handlar om att låta partiledarna få chansen att 

argumentera för den politik som de vill föra (Sveriges Riksdag 2016b). Ebba Busch 

Thor kan anses använda sig av strategiskt tänkande i det här yttrandet:  

 

“[...] Jag tycker man ska lyssna på vad Jimmie Åkesson gör här, för han stänger heller 

inte dörren till att stödja en socialdemokratisk regering och då måste man höra som 

väljare, detta betyder att det enda sättet att få en alliansregering med säkerhet, det är 

att rösta på kristdemokraterna eller något utav de andra allianspartierna [...]“ - Busch 

Thor (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016b) 

 

Här kritiserar hon Åkesson för att inte vara tydlig mot sina väljare och att de bör ta det 

i beaktning. I debatterna kan vi se en tydlig jargong av uppmuntrande till kritiskt 

tänkande och motargument. Att partiledare använder sig av det kan vi även se i 

Jimmie Åkessons uttalande (Halvtid - Partiledarduellen del 2 2016) om Annie Lööf 

och satsningen på 50 miljarder i integrationspolitiska lösningar. Åkesson kritiserar här 

Lööf för att ha misslyckats med sin politik samt att hon är oförskämd som anklagar 

honom. En annan politiker som ofta använder sig av många kritiserade argument är 

Anna Kinberg Batra: 

 

“Men du svarar inte på hur den miljon som är i utanförskap snart ska kunna bryta det? 

Vad händer om man fastnar i utanförskap Stefan Löfven? Vad händer när till exempel 

utrikesfödda kvinnor har 10 ggr högre risk att fastna i försörjningsstöd? Står de och 
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längtar efter din jämställdhetsmyndighet då? Nej, det är jobb man måste få [...]" - 

Kinberg Batra (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016b) 

 

Här kritiserar hon Stefan Löfven för att inte kunna svara på frågan som hon ställer. 

Enligt Bhaskar och Junni (2016) handlar ett transformativt ledarskap om att få sina 

följare att se ur andra perspektiv och tänka kritiskt. Det är något som Kinberg Batra 

lyckas med här. Genom att ge en negativ inställning medvetet från sin sida men som 

kan omedvetet skapa samma åsikt hos en lyssnare. Dock fallerar det transformativa 

ledarskapet här en aning, enligt Sveningsson och Alvesson (2010) som påpekar att 

ledaren ska åsidosätta sina personliga intressen. En partiledare ska vara övertygande 

mot väljarna för att få dem att rösta. 

 

Delslutsats 

Utefter resonemanget ovanför kan vi se att de politiska ledarna använder sig av att 

uppmuntra till kritiskt tänkande. Anna Kinberg Batra är en av politikerna som 

använder sig mycket av den här tekniken (bilaga 1). Många av hennes argument slutar 

i liknande frågor och kritiserande av andras politik. Det kan bero på att politiska 

ledare använder sig ständigt av ett eget intresse, men för att påvisa skiljelinjer mellan 

de olika partierna. 

 

3.4 Individuell omtanke 

Den sista dimensionen som Bhaskar och Junni (2016) påpekar att Avolio tar upp är 

individuell omtanke, vilket menas med att ledaren lyssnar på individuella behov hos 

sina följare. Individuell omtanke syftar på att ledaren ska uppmärksamma och 

respektera följarna och deras utveckling (Phaneuf et al. 2016). Ledaren försöker 

stimulera och utveckla sina följare genom olika coachande och mentoriska aktiviteter 

(ibid.). Genom att uppmärksamma varje individs behov av mål och växande kan 

ledaren agera som coach eller mentor för följaren (Avolio & Bass 2002). Bass och 

Riggio (2006) framhåller att dimensionen uppmanar till en tvåvägskommunikation 

och att ledaren bör gå omkring sina följare. Det styrks av Sveningsson och Alvesson 

(2010) som tar upp att det inte bara handlar om ledaren och dess personlighet, samt 

agerande. Vidare  skriver författarna att det handlar om vilka ledarskapet riktas mot, 
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relationen och dynamiken som skapas i det. Följarens agerande kan oftast ses som ett 

direkt resultat av ledarens egenskaper, stil och beteende (ibid.). Bhaskar och & Junni 

(2016) instämmer och påpekar att följare har en egen vilja och ambitioner för 

självutvecklande och med hjälp av dimensionen individuell omtanke så kan behovet 

av respekt och individuella bidrag till teamet att omfamnas. Författaren klargör att 

empati och stöd från ledaren motiverar individen. Genom att en ledare visar på en 

acceptans av den individuella skillnaden, kan den lyssna på följaren på ett effektivt 

sätt (Avolio & Bass 2002). Liknande tankar har Alvesson och Sveningsson (2010), 

som beskriver att ledaren ska visa på genuin omsorg om andra och verka motiverande, 

samt inspirerande.  

Med den ovanstående teoretiska diskussionen som grund kommer vi att undersöka 

följande: 

• Lyssnar de politiska ledarna på individuella behov som väljaren kan besitta?  

• Använder sig de politiska ledarna av genuin omsorg? 

 

Den uppmärksamma politikern 

Den individuella omtanken handlar om att ledaren ska se till sina följare genom att 

lyssna på individuella behov hos dem (Bhaskar & Junni 2016). Ebba Busch Thor 

uttalar sig så här i partiledardebatten: 

 

“ [...] därför att jag tycker ändå, att den här debatten hittills, den förmedlar ändå och 

skulle göra det till mig om jag satt i tv-soffan, ett slags väljarförakt faktiskt, därför att 

det är två år kvar till nästa val och vi kan inte prata något parti som om valresultatet 

redan vore avgjort.  Min uppgift, det är, och mitt jobb det är att se till att vi får en ny 

regering för Sverige i rätt riktning igen, det är inte att hålla den här regeringen under 

armarna, och det är därför mitt besked [...] ” - Busch Thor (Agenda - Partiledardebatt 

del 1 2016b) 

 

Här trycker hon på ordet väljarförakt och påvisar hur hon skulle reagerat som en 

väljare om hon hörde debatten. Busch Thor tar och gör ett försök på att påvisa det 

individuella behovet hos väljaren och att hon lyssnar på dem. Demker (2016) påpekar 

att värderingar är föränderliga och individuella som skapas och formas när människor 



 

29 
 

befinner sig i sociala relationer till varandra. Där av blir partiledarnas innebörd att 

institutionalisera konflikter kring vilka värden som bör prioriteras i politiken (ibid.). 

Då det demokratiska styret gör att enskilda individer får rösta, kan konflikterna 

hanteras och prioriteras (ibid.). Detta genom att rösten kan erhållas den företrädaren 

som bäst tillgodoser de mål man har personligen (ibid.). Även om Busch Thor inte 

kan gå hela vägen ner på individnivån, så kan hennes bild av en förstående och 

lyssnande ledare ge henne ett mer varmt anseende. I partiledardebatten gör Jimmie 

Åkesson följande uttalande: 

 

“[...] Låt oss folkomrösta om Natomedlemskap, eller är det rimligt att vi ansluter 

Sverige till en militärpakt utan att folket får lov att säga sitt. Jag tycker att det är en 

rimlig fråga att folkomrösta om.” - Åkesson (Agenda - Partiledardebatt del 2 2016b) 

 

En folkomröstning handlar om att riksdagen ska få ett vägledande eller beslutande 

resultat av svenska folket inför ett riksdagsbeslut (Sveriges Riksdag 2016a). Att 

Åkesson åkallar en folkomröstning i frågan, påvisar att han vill låta folkets röst i 

frågan ska bli hörd och därmed individen. Dock kan ett förslag med övervägande 

röstande på ett "ja" förkastas av riksdagen, men vid en majoritet som säger "nej" kan 

inte förslaget tas upp för en andra prövning (ibid.). Då demokratin i Sverige fungerar 

på det sättet att representanter väljs under en avgränsad period att ta beslut om hur 

landet ska styras, kan en folkomröstning ses som ett komplement och en 

direktdemokrati (Regeringskansliet 2015). Han ger här ett starkt argument för att han 

vill lyssna på folket. Här kan vi se att han använder sig av den individuella omtanken 

även om det finns viss kritik mot att han inte kan nå hela vägen på individnivå.  

 

Den omsorgsfulla politikern 

Ett transformativt ledarskap kan även handla om att visa genuin omsorg mot andra 

(Sveningsson & Alvesson 2010). I partiledardebatten uttalar sig Ebba Busch Thor 

följande när de diskuterar om fler enkla arbeten ska införas i Sverige: 

 

”Jag vet hur det är att under en period vara i en familj där en av föräldrarna befinner 

sig i sjukskrivning och arbetslöshet. Jag vet också hur fantastiskt det kan vara när det 

får lov att vända, men därför så vet jag hur det påverkar enskilda människor och 
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familjer runt om i hela vårt land när man får lov att höra; du är arbetslös, här finns en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd, en utbildning, en grön investering, en satsning som du 

kan få lov att pyssla med under ett tag. Men som inte leder till ett jobb.” - Busch Thor 

(Agendas - Partiledardebatt del 1 2016a)  

 

I argumentet visar Busch Thor att hon vet hur det är att vara i en familj där det kan 

finnas sjukskrivning eller arbetslöshet. Busch Thor visar väljarna att hon är en 

människa precis som de, samtidigt som hon försöker visa genuin omsorg för 

människorna som finns i liknande situationer. Hon visar att hon förstår hur arbetslösa 

människor känner sig, samt människor som lever i en familj där det existerar 

arbetslöshet eller sjukskrivning. Emerald Insight (1981) skriver att det är vanligt 

förekommande att människor som förlorar sitt arbete blir rädda och stressade för 

framtiden, förlorar sin självrespekt och känner skam. Bengt Starrin, professor i socialt 

arbete vid Karlstads universitet, fyller i att det är vanligt förekommande att arbetslösa 

upplever känslor som hat och skam (Lofors 2013).  

 

Busch Thor påvisar att hon är har en förståelse för liknande känslor hos väljarna, som 

är arbetslösa eller anhöriga, genom att påpeka att hon själv varit med i en liknande 

situation. På sådant sätt påvisar hon att hon känner empati för alla arbetslösa 

människor där ute i Sverige. I en intervju med psykologen Daniel Mannheimer 

förklarar han att människor har ett behov av att känna sig förstådda och det är inget 

behov som förändras över tid (Wiklund 2010). Vilket kan vara en av anledningarna 

till att Busch Thor försöker genom sitt argument, visa att hon förstår sig på den 

arbetslösa situationen som väljaren kan befinna sig i. Det kan alltså leda till att hon 

bygger upp ett förtroende med väljare som är förknippade med arbetslöshet. Enligt 

Nyhetsbyrån Direkt (2016) så finns det cirka 190 000 arbetslösa i Sverige. Det finns 

alltså 190 000 potentiella väljare som Busch Thor kan motivera med sitt argument. 

Dessutom talar hon till familjerna som kan ha arbetslöshet i familjen, genom att säga 

att hon vet hur det är att vara i en familj där föräldrarna är sjukskrivna och arbetslösa. 

Vilket blir utöver de 190 000 arbetslösa, en stor mängd av potentiella väljare som hon 

vill nå ut till. Genom argumentet kan vi se att hon använder sig av transformativa 

egenskaper och visar genuin omsorg. Jonas Sjöstedt är en annan politiker som påvisar 

omsorg i sitt uttalande: 
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“Vi vill att människor som kommer hit på flykt för sina liv ska få en möjlighet att 

starta om och få ett yrke och komma in i det svenska samhället. Om det är så att ens 

familj är splittrad, kanske min fru och min dotter finns kvar i ett flyktingläger. Jag 

oroar mig för dem varje dag, hur det ska vara för dem, de får inte förenas med mig, ja 

då kommer det inte gå så bra.” - Sjöstedt (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016a) 

 

Här använder sig Sjöstedt av en liknelse där hans egen familj skulle befinna sig i 

flyktingläger och skapar en förståelse för hur han skulle uppleva det. Han belyser en 

orättvisa i världen och att han visar omtanke till människor i den situationen. Likt 

Ebba Busch Thor försöker han påvisa att han kan känna sympati. I Sverige finns det 

drygt 1,1 miljoner familjer där två av tio består av ensamstående föräldraskap 

(Statistiska centralbyrån 2016a). Här kan på så vis Sjöstedt nå en stor publik genom 

att visa genuin omsorg mot dem och även potentiella väljare. 

 

Delslutsats 

Att använda sig av individuella behov hos följarna är något som inte är vanligt 

återkommande i debatterna även om det förekommer (bilaga 1). Vi kan här se två 

partiledare som på olika sätt valde att belysa och lyssna på väljarnas individuella 

behov. Trots att de gör försök att gå ner på individnivå så menar Demker (2016) på att 

det inte är möjligt, då politiken handlar om att diskutera prioriteringar. I slutändan kan 

man således säga att prioriteringarna hamnar på individnivå, då rösträtten ligger i 

individens händer. Men att säga att någon av de politiska ledarna kan använda sig fullt 

ut av individuell omtanke vore inte möjligt. 

 

Genuin omsorg är också något som används av flera politiska ledare (bilaga 1). Busch 

Thor är en av de politiska ledarna som är tydligast med användandet. I hennes 

argument kunde vi se att hon visade genuin omsorg genom att berätta om sina 

erfarenheter av arbetslöshet inom familjen. Även Sjöstedt är en politisk ledare som 

använder sig av det flitigt, vilket vi kunde se i argumenten gällande splittrade familjer. 
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4 Retorikens Logos 

I kapitlet som benämns retorikens logos, har vi valt att undersöka om politiska ledare 

använder sig av saklighet och fakta argument. Här utgick vi ifrån två 

undersökningsvariabler som är grundande i teorin som vi sedan valde att göra en 

delslutsats på. Den kopplades sedan till vår frågeställning i kapitel 7 slutsats.  

 

Retorik 

Ordet retorik härstammar från det grekiska ordet ”rhētōr” som betyder retoriklärare 

eller talare (Holmgren Caicedo 2009). Ordet förekom först i Platons verk Gorgias år 

385 f.Kr., där begreppet syftar på den medborgerliga konsten att tala offentligt. 

Konsten att tala offentligt är nära knutet till den demokratiska kontexten. De förklarar 

att demokratin innebär att varje enskild människa är tvungen att föra sin egen talan. 

Människor som lever under ett demokratiskt statsskick är tvungna att uttrycka sig väl 

för att övertyga andra om sin sak (Blomquist & Röding 2010). Begreppet retorik 

brukar ofta kopplas till Platons elev och efterföljare Aristoteles som kallas för 

retorikens store man (ibid). Han definierar retorik som läran om konsten att övertyga 

(Aristoteles; svensk översättning Johanna Akujärvi 2012). Retorik handlar om att 

påverka sin publiks åsikter och insikter (Rydstedt 1993), genom att lägga upp en 

presentation eller någon form av berättelse på ett övertygande sätt så att de lyssnar 

och tar till sig budskapet (Blomquist & Röding 2010). Enligt Aristoteles (Aristoteles; 

svensk översättning Johanna Akujärvi 2012) finns det tre tillvägagångssätt att göra det 

på och dem kallas för ethos, pathos och logos. Det är tre medel som en talare kan 

använda sig av i strävan om att övertyga sina åhörare (Wróbel 2015).  

 

Logos 

Logos betyder allmänt tal och argumentation inom retoriken och kan ses som ett av de 

mest grundläggande tillvägagångssätten att övertyga (Johannesson 1998). Talaren 

försöker övertyga sina åhörare genom trovärdiga och förnuftiga argument 

(Aristoteles; svensk översättning Johanna Akujärvi 2012). Mer ingående handlar 

logos om att tillhandahålla bevis i sitt övertygande (Wróbel 2015). Vid användning av 

logos, undervisar, upplyser och informerar talaren sin publik (Mral, Gelang och 

Bröms 2016). Talaren riktar sig till åhörarens kritiska omdöme vid användning av 

logos (ibid.).  
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Det är också viktigt att kolla på svårighetsgraden i logos (Mral, Gelang och Bröms 

2016). Om man gör en analys av logos bör personen undersöka om talaren tar hänsyn 

till publikens kunskaper och intressen när informationen förmedlas (ibid.). Talar 

personen i allt för komplicerade termer eller tillhandahåller otillräcklig med 

bakgrundsinformation kan övertygandet förlora sin styrka (ibid.). Dahlgren (2013a) är 

inne på samma linje och menar att språkbruket som en talare använder påverkar hur 

intelligent hen uppfattas. Ett krångligt språkbruk kan ha en motsatt effekt av att 

talaren upplevs som intelligent (ibid.). 

 

Logos argument 

Argument som innehåller logos är sådant som talar till publikens förnuft (Mral, 

Gelang och Bröms (2016). Argument som innehåller fakta riktar sig i första hand till 

människans förnuft och logiska tänkande (Renberg 2007). Logos-argumentet måste ge 

intryck av att vara sant eller åtminstone sannolikt om det ska ha någon verkan (ibid.). 

Publiken måste bli övertygad att argumentationen är korrekt eller rimlig (ibid.). Det 

handlar framförallt om att presentera ren fakta (Mral, Gelang och Bröms 2016). 

Argument med logos kan även baseras på kontrollerbar fakta, till exempel, statistiska 

uppgifter, vetenskapliga undersökningar (Renberg 2007). Mral, Gelang och Bröms 

(2016) förklarar vidare att logos-argument aktiverar lyssnarnas kombinationsförmåga, 

det hjälper och kan manipulera lyssnaren till att dra förståndsmässiga slutsatser. Det 

kan röra sig om enskilda exempel, att talaren nämner tidigare liknande fall eller 

berättar om en andra liknande situationer (ibid.). Det kan också handla om att räkna 

upp en rad olika fall som exemplifierar tesen eller problemet (ibid.) . 

Med den ovanstående teoretiska diskussionen som grund kommer vi att undersöka 

följande: 

• Använder de politiska ledarna sig av fakta och andra former av saklig 

argumentation för att motivera väljaren? 

• Tar de politiska ledarna hänsyn till väljarens kunskap angående ämnena de 

diskuterar? 
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4.1  Faktaövertygelse 

Den sakliga och övertygande politikern 

I partiledarduellen använder sig Jan Björklund av följande argument när ämnet 

poliskrisen diskuteras: 

”När den ordinarie polisen inte finns där så är det andra krafter som tar över. Walaa är 

21 år, hon kom hit som en flykting ifrån Syrien. Hon placerades i Hedemora. Hon 

ville som andra unga flickor klä sig i jeans och tröja, men det fanns en lokal muslimsk 

moralpolis som ville tvinga henne att klä sig traditionellt muslimskt. Det fanns ingen 

polis där på plats. De misshandlade henne, de här arabiska unga männen. Och hon var 

då modig så hon polisanmälde detta, varpå hon i stället fick ett mordhot mot sig. Nu 

tvingas Walaa bo i skyddat boende under överskådlig tid samtidigt som han som 

misshandlade henne, dödshotande henne, går fri där i Hedemora.” - Björklund  

(Halvtid - Partiledarduellen del 2 2016) 

 

I argumentet väljer Björklund att använda sig av en verklighetsbaserad historia. 

Händelsen som Walaa har varit med om existerar. Det räcker att väljarna gör en snabb 

internetsökning för att komma åt artiklar och intervjuer som gjorts med henne. 

Sveriges Radio (Broström & Odén 2016) och Sveriges Television (Påhlman 2016) är 

två medier som har intervjuat Walaa angående trakasserierna hon fick stå ut med i 

Hedemora. Det tyder alltså på att Björklunds argument innehåller logos och mer exakt 

att han använder fakta för att motivera väljarna. För precis som Renberg (2007) 

skriver grundar sig logos-argument bland annat på kontrollerbar fakta, vilket 

Björklunds argument är. Aristoteles (svensk översättning Johanna Akujärvi 2012) tar 

upp att logos handlar om att talaren försöker övertyga åhörarna genom trovärdiga 

argument, eftersom Björklunds historia om Walaa stämmer så framstår han och hans 

argument som trovärdigt.  

 

Renberg (2007) skriver att logos-argumentet måste ge intryck av att vara sant eller 

åtminstone sannolikt om det ska lyckas övertyga. Han fortsätter och menar att 

publiken måste bli övertygad om att argumentationen är korrekt eller rimlig. 

Björklunds argument kan anses vara sannolikt och trovärdigt för väljarna, då det hänt 

tidigare att utländska kvinnor blivit trakasserade eller mördade i Sverige på grund av 

att de inte följer ett visst lands kultur eller religion. Genom att nämna liknande fall 
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kan talaren få åhöraren att dra förståndsmässiga slutsatser och således övertyga dem 

(Mral, Gelang & Bröms 2016). Ett exempel som skulle kunna förknippas med 

Björklunds argument, är hedersmordet på Fadimé som skakade hela Sverige (Lapidus 

2014). Fadimé´s far mördade henne för att hon valde att vara ihop med en man som 

inte han godkänt (ibid). Flera medier tog upp Fadimes öde, det har dessutom gjorts en 

P3-dokumentär om hennes öde som är en av Sveriges Radios lyssnares favorit 

dokumentär (Sveriges Radio 2009), vilket gör det väldigt troligt att flera väljare 

känner till hennes historia och i sin tur kan de koppla Björklunds historia som 

sannolik, utan att kolla upp om den stämmer. Att han använder sig av en historia som 

många av väljarna kan förknippa med tidigare händelser, kan ge Björklund en 

trovärdighet hos väljarna. Björklund använder liknande fakta-argument i ämnet 

bostadskrisen: 

 

"Det är ett önsketänkande att det skulle kunna lösa krisen. [...] Jag läste nyss att det 

var när Nasa skickade en rymdson till Mars så tar det eller till, förlåt planeten Pluto, 

så tar det nio år. Medan bostadskön i Stockholm är 14 år. Det går fortare att åka till 

Pluto än att få en hyreslägenhet i Stockholms innerstad." - Björklund (Agenda - 

Partiledardebatt del 2 2016a) 

 

Det argumentet kan anses vara ett fakta-argument, då informationen, precis som i 

ovanstående argument är lätt för allmänheten att finna. Björklund hänvisar till Nasa i 

sitt uttalande, som skulle kunna anses som ett expertutlåtande. Schenk (2007) 

argumenterar för att expertutlåtande skapar legitimitet och det är vanligt bland 

politiska system att använda sig av experter för att styrka och legitimera beslut. Hon 

påpekar att det är viktigt för den enskilde medborgaren att ha möjlighet att följa upp 

utlåtanden och att det ska vara lättillgängligt är minst en lika viktig faktor för att skapa 

legitimitet. Att använda fakta-argument är något som även Lövin gör ett flertal gånger 

under debatterna, något som blir väldigt tydligt i följande argument: 

 

”Det är ju fakta tyvärr, Anna Kinberg Batra, att ni har skurit ner på välfärden genom 

skattesänkningar på 140 miljarder under er tid i regeringen. Ni lämnade efter er 60 

miljarder i budgetunderskott. Vi satsar nu på att rusta upp miljonprogrammen, vi 
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satsar på skola, vi satsar på flera arbeten, enkla arbeten för dessa människor och för att 

förbättra integrationen.” - Lövin (Agendas - Partiledardebatt del 1 2016a) 

 

Lövin tar upp fakta i form av siffror, vilket enligt Mral, Gelang och Bröms (2016) är 

något som anses vara vanligt förekommande när det gäller logos-argument eller även 

benämnt fakta-argument. Eftersom Logos-argument måste ge intryck av att vara sant 

eller åtminstone sannolikt om de ska ha någon verkan för att övertyga, bör de baseras 

på kontrollbar fakta (Renberg 2007). Vilket Lövins påstående gällande det högra 

blockets skattesänkningar på 140 miljarder är. Med hjälp av en enkel internetsökning 

av ”skattesänkningar 140 miljarder” kan väljarna hitta flera artiklar som tar upp just 

det påståendet. Sveriges Television är ett av medierna som tagit upp fenomenet i en 

artikel (Rognerud 2013).  Även fakta-argumenten gällande 60 miljarder i 

budgetunderskottet stämmer och lättillgängligt för väljarna (TT & Magnusson 2016) 

Lövins argument får således en tyngd och trovärdighet. Att ett argument är trovärdigt 

är, enligt Aristoteles (svensk översättning Johanna Akujärvi 2012), väldigt viktigt när 

talaren ska försöka övertyga med hjälp av fakta-argument. Anna Kinberg Batra är en 

annan politisk ledare som använder sig av liknande argument. Det blir tydligt i hennes 

uttalande:  

 

”[…] Det finns skolor där inte ens hälften av niorna klarar godkänt. Det viktiga där 

det är att de skolorna måste får hjälp att vända och stänga om de skulle fortsätta att 

svika eleverna på det här sättet […]” - Kinberg Batra (Halvtid - Partiledarduell 2016) 

 

Precis som vi varit inne på i tidigare argument använder hon sig av kontrollbar fakta i 

sitt argument. Att inte ens hälften av eleverna i nionde klass klarar godkänt stämmer 

(Österberg & Nordensson 2016). Det är lätt för väljarna att kolla upp det, då flera 

medier har tagit upp ämnet. Kinberg Batra framstår, precis som Lövin, således som en 

trovärdig person, då det hon säger stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. 

 

Den förklarande politikern 

Dahlgren (2013a) beskriver att det är viktigt för talaren att ta hänsyn till sin publik och 

bakgrundsfakta de besitter. I debatten (Agenda - Partiledardebatt del 2 2016a) 

diskuteras Vattenfalls försäljning av brunkol, ett ämne som både SVT och 
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partiledarna tar för givet att lyssnaren är inläst på. Stefan Löfven styrker att lyssnaren 

antas besitta bakgrundskunskaper när han uttrycker sig: 

 

"[...] Regeringen har precis fått ett förslag ifrån Vattenfall som vi håller på att 

analysera och det ska analyseras väldigt noggrant. Tänker inte göra som den förra 

regeringen. Med nu något som kostar skattebetalarna 50 miljarder kronor. Det 

misstaget ska icke göras om. Nu utvärderar vi detta och analyserar systematiskt och 

strukturerat och sen återkommer regeringen med ett besked om vårt förslag." - Löfven 

(Agenda - Partiledardebatt del 2 2016a) 

 

För en läsare som inte är insatt i ämnet skapar det här uttalandet ett glapp till 

förståelse där ett misstag som kostade skattebetalarna 50 miljarder kronor, inte sätts i 

sitt sammanhang. Det finns en förståelse i att partiledarna inte kan uttrycka sig mer 

detaljerat då de fått en anvisad tid att förhålla sig till. Här kan valet av publiken spela 

in, den uteblivna informationen kan passa den sittande publiken i studien, då vi antar 

att publiken, som kommer från riksdagspartierna (Agenda - Partiledardebatt del 1 

2016a), bör vara väl insatta i politiken och debatten som förs. Debattens största publik 

sitter dock inte i studion, utan är väljarna som har tillgång till Sveriges Television och 

SVT-play. Dahlgren (2013a) tar upp att debattera är riskfyllt och att det finns en risk 

till att tappa sitt anseende om man inte behärskar tekniken. Att prata “över huvudet” 

på sin publik kan tyvärr få talaren att tappa sin retorik och upplevs mindre 

intellektuell (ibid.). Konsekvenser som kan bildas om personen inte får tillräckligt 

med bakgrundsinformation kan bli att ledaren inte når ut till väljarna och kan övertyga 

dem. Dock tåls det att påpeka att Sveriges Television erbjöd en live-chatt med 

väljarna på webben där de svarade på frågor, förtydligade och analyserade de 

partiledarnas uttalande (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016a). Vilket kan vara en 

faktor till att de politiska ledarna inte alltid behövde förklara sammanhanget till fullo. 

  

 

Björklund är en politisk ledare som tar han hänsyn till väljarnas förkunskaper. Det ser 

vi i Björklunds ovanstående argument gällande ämnet poliskrisen (Halvtid - 

Partiledarduellen del 2 2016). Det är inte säkert att alla väljare är familjära med 
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Walaas hemska öde därför berättar Björklund kort och koncist om vad som hänt för 

att väljaren ska kunna sätta in sig i kontexten och förstå vad det är han vill förmedla. 

 

4.2  Delslutsats 

Att använda sig av logos-argument, alltså argument med fakta och saklighet är något 

som är vanligt förekommande hos de politiska ledarna (bilaga 1). Lövins argument, 

när ämnet skolan diskuteras (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016a), har en tydlig 

faktagrund i form av siffror och statistik. De flesta fakta-argumenten som används av 

de politiska ledarna är utformade på liknande sätt med siffror och statistik, vilket är en 

stor anledning till att vi begränsat oss till några argument i vår empiri och analys. 

Björklund och Kinberg Batra använder sig av argument med kontrollerbar fakta, 

historien om Walaa, samt påståendet att det finns skolor där inte ens hälften av niorna 

klarar godkänt, är fakta som väljarna lätt kan verifiera med en internetsökning. Lövins 

argument går också att kontrollera. Att fakta som de politiska ledarna tar upp stämmer 

överens med verkligheten ger dem en trovärdighet och på sådant vis kan de motivera 

väljarna.  

 

Hänsyn till väljarnas kunskap är något som inte sker alltför ofta under debatterna och 

det exemplifierade vi med hjälp av Löfvens argument. Löfven tar inte hänsyn till 

väljarna som inte är insatta i ämnet genom att bara nämna regeringsmisstaget som 

kostade skattebetalarna 50 miljarder och inte gå in djupare på det ämnet. 

Konsekvenser av att inte ta hänsyn till väljarnas förkunskaper kan leda till att 

övertygelser förlorar sin styrka. Att de politiska ledarna inte tar hänsyn till väljarnas 

kunskap kan bero på att både SVT erbjuder en live-chatt där väljarna kunde ställa 

frågor, samt diskutera och analysera med en expert och att TV4 erbjöd analys mellan 

duellerna. I vissa fall tar de politiska ledarna hänsyn till väljarnas kunskap. Björklund 

gjorde det i sitt argument om tjejen Walaa. Han förklarade kort och koncist om 

situationen så en väljare som inte har kunskap om händelsen skulle kunna sätta in sig i 

ämnet. 
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5 Retorikens Ethos 

I kapitlet som benämns retorikens ethos, har vi valt att undersöka om politiska ledare 

använder sig trovärdigt i form av hänvisning till yrkeskunskaper och erfarenheter. 

Här utgick vi ifrån en undersökningsvariabel som är grundande i teorin som vi sedan 

valde att göra en delslutsats på. Den kopplades sedan till vår frågeställning i kapitel 7 

slutsats.  

 

Ethos handlar om att talaren framställer sig som trovärdig (Aristoteles; svensk 

översättning Johanna Akujärvi 2012). Talaren övertygar sin publik genom sin 

personlighet och trovärdighet (Mral, Gelang och Bröms 2016). Vi människor har en 

tendens att lita på människor som framställer sig om hederliga (Aristoteles; svensk 

översättning Johanna Akujärvi 2012). Med det menas att vi människor är mer 

mottagliga för argument från källor vi anser besitta hög trovärdighet (Järvå 2013b). 

Framstår inte talaren som pålitlig spelar det ingen roll hur sant och viktigt budskapet 

är (Mral, Gelang och Bröms 2016). Johannesson (1998) menar att ethos är den 

karaktär eller personlighet som en talare vill använda sig av för att vinna åhörarnas 

välvilja, intresse och förtroende. Ethos är ingenting som finns hos talaren, utan det är 

något som sitter i betraktarens öga, det vill säga publikens bild av talaren (Järvå 

2013b). Ethos är således av föränderlig natur (ibid). Beroende på hur talaren agerar så 

påverkas personens ethos antingen negativt eller positivt, vilket betyder att talaren har 

möjlighet att ändra sin publiks uppfattningar (ibid.). Ethos handlar inte bara om hur 

talaren är som person, utan hur personen framställer sig eller framställs av andra 

(ibid.). 

 

Ethos argument 

I grunden är alla argument ett logos-argument eftersom de bär en tanke, men när 

argumentet fokuserar på att stärka talarens trovärdighet mer än att ge rationella skäl 

för tesen brukar man tala om ethos-argument (Renberg 2007). Vilket blir tydligt när 

talaren exempelvis hänvisar till sin egen profession eller personliga erfarenhet (ibid.). 

Argument som innehåller ethos är de argument som ger talaren och tesen trovärdighet 

och uttrycker auktoritet (Mral, Geland och Bröms 2016). Det är vanligt att 

argumenten har stöd ifrån en auktoritativ källa, att talaren hänvisar till sin egen 

auktoritet, vilket kan vara en vetenskapsman eller läkare (ibid). Auktoritet hämtas 
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oftast från den kunskap man äger eller den erfarenhet som talaren samlat på sig (ibid). 

Det är också vanligt att talaren hänvisar till andra experter inom det specifika området 

i form av bland annat ett citat (ibid.). Kärnan i ethos-argumenteringen är således att 

mottagen övertygas genom att förlita sig på andra personens omdöme och tankegång 

istället för att använda sitt egna rationella tänkande (Renberg 2007). 

 

Ur den ovanstående teoretiska diskussionen kom vi fram till att vi vill undersöka 

följande: 

• Betonar de politiska ledarna sina yrkeskunskaper eller erfarenheter för att 

motivera väljare? 

 

5.1  Trovärdighetsövertygelse 

Den erfarna politikern 

När det diskuteras om bostadsbristen i Sverige säger Ebba Busch Thor följande: 

 

”Ja, jag som är gammalt kommunalråd, vet ju att det är precis det här som behöver ske 

i många kommuner runt om i landet och där ser vi dessvärre att på många håll så 

sätter socialdemokrater och miljöpartister stopp för just detta. Man behöver se till, 

väldigt konkret, att göra det möjligt för mindre byggherrar att kunna komma in och 

bygga och man behöver bli tuffare i det politiska ledarskapet för under vilken 

tidsintervall som det ska byggas. I Uppsala gick vi ifrån en handfull byggherrar till 

närmare 50 genom att göra på det här viset och så behöver ske på fler håll i landet.” - 

Busch Thor (Agenda - Partiledardebatt del 2 2016a) 

 

I argumenten kan vi se hur Ebba Busch Thor hänvisar till sin auktoritet som tidigare 

kommunalråd för att styrka sin trovärdighet hos väljarna. Hon vill påvisa att hon har 

kunskap och erfarenhet om det hon påpekar, när hon betonar att många kommuner 

behöver öppna upp för mindre byggföretag om bostadsbristen ska minska. Hon har 

även tidigare hänvisat till sin roll som kommunalråd, samt mer ingående vad hon 

gjorde, på Kristdemokraternas hemsida (Kristdemokraterna 2016). Så väljarna har 

haft tillgång till den informationen innan och efter programmet, vilket är något som 

stärker hennes ethos, det vill säga trovärdighet då det hon påstår är sant. För precis 

som Mral, Gelang och Bröms (2016) tagit upp så får talaren en viss trovärdighet när 
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personen hänvisar till sin egen auktoritet och det kan handla om att betona sina 

yrkeskunskaper eller erfarenheter, vilket Ebba Busch Thor gör i argumentet. Ethos-

argument är de argument som framställer talaren som trovärdig, på ett sådant sätt att 

åhörarna förlitar sig på talarens uttalande utan att använda sitt egna rationella 

tänkande (Renberg 2007). Eftersom Busch Thor använder sig av sin yrkeserfarenhet 

som kommunalråd, kan väljarna som har okunskap om ämnet således förlita sig på 

henne och att det hon säger är sant utan att ifrågasätta. Busch Thor kan således tolkas 

använda sin yrkeserfarenhet som ett tillvägagångssätt i syfte att motivera väljarna att 

rösta på henne och hennes parti. I samma diskussion om bostadsbristen i Sverige 

uttrycker sig Busch Thor följande: 

 

”Jag som inte kommer ifrån Stockholm och som inte hade möjlighet att få lägenhet av 

kommunal. Jag kan berätta att det kostar mer än 15 000 – 20 000 att få tag på en 

hyreslägenhet i Stockholm innerstad.” - Busch Thor (Agenda - Partiledardebatt del 2 

2016a) 

 

I argumentet betonar Busch Thor sin egen personliga erfarenhet med syfte att påvisa 

hur dyrt det är att skaffa sig en bostad i Stockholms innerstad och hur ohållbar 

bostadsbristen är. Med hjälp av sin egen erfarenhet försöker hon att skapa en 

trovärdighet hos väljarna. Hon försöker visa att hon har erfarenhet och har förståelse 

för det hon pratar om. För som tidigare nämnt är hänvisning till sina egna erfarenheter 

ett sätt öka sin trovärdighet och övertyga sin publik (Mral, Gelang och Bröms 2016), 

vilket Busch Thor försöker göra i argumentet. En annan politisk ledare som använder 

sig av att hänvisa till sin egen auktoritet är Isabella Lövin i följande argument när 

flyktingpolitiken diskuteras: 

 

“Vi har ett gigantiskt problem i världen. Jag reser runt som biståndsminister och jag 

träffar regeringar i Libanon, i Jordanien, också UNCHR:s chef som tackar Sverige för 

det enorma ansvar vi tagit. Vi är världens femte största humanitära givare. Vi är det 

land som tagit emot flest flyktningar per capita. Det är dem oerhört glada över och vill 

att andra länder ska ta över vårt exempel. Det är den politik som vi driver.” - Lövin 

(Agenda - Partiledardebatt del 1 2016a) 
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I Lövins argument hänvisar hon till sin egen auktoritet som biståndsminister och även 

sina erfarenheter att hon åkt runt i världen och träffat regeringar från andra länder. 

Som tidigare nämnt har Järvå (2013b) tagit upp att utbildning, erfarenheter och 

personens rykte är faktorer som kan påverka talarens trovärdighet. Hon förstärker 

således sitt argument genom trovärdighet med både sin titel och erfarenhet som 

biståndsminister. En annan politisk ledare som använder sig av ethos-argument i form 

av att hänvisa till sina egna erfarenheter är Annie Lööf. När ämnet utsatta områden 

diskuteras uttalar sig Lööf följande: 

 

“Det handlar också om att se till att människor som bor där, känner framtidstro, 

komma i arbete, få en bra bostad, lära sig språket. Jag bodde hemma hos Sara, en 18 

årig muslimsk tjej i Botkyrka för ett år sedan. Under ett dygn diskuterade vi 

värderingar, hedersförtryck, rasism som hon möter och att hon har svårt att får jobb 

när hon bär slöja.” - Lööf (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016a)  

 

I argumentet hänvisar Annie Lööf till sin erfarenhet hon fick genom att bo hemma hos 

en muslimsk tjej, där de diskuterade värderingar, hedersförtryck och rasism. Det Lööf 

försöker påpeka kan vara att hon vet vad hon talar om, i ett ämne som berör utsatta 

områden med människor från andra bakgrunder än hennes egen. Annie Lööf är en 

svensk medborgare (Jacobsson 2012), men genom sitt påpekande visar hon att hon 

tagit sig tid att lyssna och samtala med en kvinna med ett annat ursprung, vilket kan 

ge henne en viss trovärdighet i det specifika ämnet.  

 

5.2  Delslutsats 

Utifrån vår observation kan vi urskilja att de politiska ledarna använder 

yrkeskunskaper och erfarenheter, men det är ingenting som förekommer frekvent 

(bilaga 1). Ebba Busch Thor är en politisk ledare som hänvisar till sin erfarenhet som 

kommunalråd och sin personliga erfarenhet om hur det är att skaffa bostad i 

Stockholms innerstad, för att styrka sin trovärdighet i argumentet. På liknande sätt 

hänvisar Isabella Lövin till sin egen auktoritet som biståndsminister och även sina 

erfarenheter av yrket, något vi även ser hos Annie Lööf. I det argumentet vi tog upp 

hänvisade Lööf till erfarenheten hon fick genom att bo hemma hos en muslimsk tjej, 
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för att visa sig trovärdig i det specifika ämnet som diskuterades i tron på att motivera 

väljarna att rösta på henne och hennes parti.  
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6 Retorikens Pathos 

I kapitlet som benämns retorikens pathos, har vi valt att undersöka om politiska 

ledare vädjar till fruktan och hopp, samt medlidande. Här utgick vi ifrån två 

undersökningsvariablar som är grundande i teorin som vi sedan valde att göra en 

delslutsats på. Den kopplades sedan till vår frågeställning i kapitel 7 slutsats.  

 

Pathos är ett medel som är till för övertyga med hjälp av känslor, det gäller både 

talarens egna och publikens (Mral, Gelang och Bröms 2016). Pathos handlar om de 

starka känslorna som talaren försöker förmedla och väcka hos sina åhörare, vilket 

talaren utnyttjar för att övertyga sina lyssnare (Johannesson 1998). Känslor är något 

som kan användas för att styra människors beteende, eftersom människan agerar 

annorlunda i en känslomässigt laddad situation (Järvå 2013a). Vi människor tar olika 

beslut beroende på vilka känslor vi besitter i beslutssituationen (Aristoteles; svensk 

översättning: Johanna Akujärvi 2012).  

 

Hopp och fruktan är något av dem vanligaste känslorna som politiker arbetar med för 

att övertyga (Mral, Gelang och Bröms 2016). Politiska partier målar ofta upp bilder på 

det vi människor fruktar i samhället såsom arbetslöshet, ekonomisk kris, 

miljöförstöring eller kriminalitet. Efter att de politiska ledarna försökt spela på 

fruktan, ger de medborgarna hopp om framtiden genom att erbjuda dem sina unika 

lösningar på problemet (ibid.). Resonemanget tar Renberg (2007) upp och skriver att 

politiska texter och tal oftast baseras på känslorna fruktan och hopp.  

 

Det är vanligt att talaren väljer att vädja till bland annat känslan medlidande (Mral, 

Gelang och Bröms 2016). Kimball (2004) tar upp att vädjan till medlidande är 

processen när talaren försöker influera lyssnarnas övertygelser, attityder eller 

handlade, genom att väcka känslan medlidande (ibid.). Han definierar medlidande 

som den intensiva sympatiska sorgen vi känner mot människor som har det värre än 

oss, exempelvis en hemlös person eller ett svältande barn. Walton (1997) skriver att 

medlidande är en typ av mental attityd, en relation mellan två parter, där ena parten 

har en karakteristisk inställning gentemot den specifika situationen som den andra 

befinner sig i. 
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Pathos - argument 

Pathos-argument är de som har en tydlig känslomässig laddning med syfte att försätta 

mottagaren i ett handlande känsloläge (Renberg 2007). Pathos-argument är de 

argument som spelar på publikens känslor (Mral, Gelang och Bröms 2016). 

Argumenten kan handla om att talaren förmedlar ett tillfälle till förnyelse eller ett 

positivt framtidsperspektiv (ibid). Det kan också handla om att visa på konsekvenser 

av något, både negativa och positiva (ibid). Miljöhot är ett exempel på en negativ 

konsekvens. Det kan handla om att talaren vill väcka rädsla genom att påpeka en 

skada som kan uppstå ifrån hotet i fråga (ibid). Pathos-argument är en typ av 

argument som oftast använts på ett manipulativt sätt i politiska sammanhang (Renberg 

2007). 

 

Utifrån ovanstående teoretiska resonemang kommer vi att undersöka följande: 

 

• Vädjar de politiska ledarna till fruktan och hopp för att motivera väljare? 

• Vädjar de politiska ledarna till medlidande för att motivera väljare? 

 
 

6.1  Engagemangövertygelse 

Den känsloväckande politikern 

I partiledardebatten uttrycker sig Lövin följande när ämnet skärpta asylregler 

diskuteras: 

 

”Därför att vi ser om vi inte sitter i regering, då lämnar vi, för det första Sverige, 

mycket svagare och splittrat, för det andra lämnar vi fältet fritt för dom bruna krafter 

som blåser både för Sverige och Europa. Och då behövs det en grön röst i Sveriges 

regering.” - Lövin (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016a) 

 

Både Mral, Gelang och Bröms (2016) och Renberg (2007) är överens om att vädja till 

känslorna fruktan och hopp, vilket är vanligt hos de politiska ledarna. I de 

ovanstående argumenten använder Lövin fruktan för de bruna krafterna, det vill säga 

nationalsocialism (Ottosson 2012). Hon hotar med att Sverige kommer bli mycket 

svagare och splittrat om inte hennes parti sitter kvar i regeringen. Olsson och Höjman 
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(2014) skriver att 49 procent av svenska folket är mer oroliga för en ökad 

främlingsfientlighet än vad de är över en ökad invandring. Det finns alltså en stor 

mängd väljare som Isabella Lövin kan motivera med sitt argument, när hon hotar att 

det kommer bli oroligare i både Sverige och Europa om hennes parti inte sitter kvar. 

Hoppet i hennes argument är således att hon och hennes parti ska få sitta kvar och då 

kommer hennes parti förhindra att de bruna krafterna florera fritt. Det blir dessutom 

extra tydligt att hennes argument är till för att motivera väljarna när hon säger att det 

behövs en grön röst i Sveriges regering. Fruktan och hopp är även något som används 

av Jimmie Åkesson. När ämnet våld mot blåljuspersonal diskuteras argumenterar 

Åkesson på följande sätt: 

 

“[...] Den här frågan är djupare, den är långt djupare än skattepolitiken, den är långt 

djupare än när det gäller arbetsmarknadspolitiken, den är långt djupare än att det har 

varit för lite kampanjer mot rasism. Utan det här handlar om något helt annat, 

nämligen att vi har haft en misskött politik i så många år. Det är starkt kopplat till 

invandringspolitiken. Det här hänger ihop. Alla de här tre första ämnena hänger ihop, 

segregation, invandring, jobb/arbetslöshet [...]” - Åkesson (Agendas - Partiledardebatt 

del 1 2016a) 

 

I argumentet kan det tolkas som om Åkesson vädjar till fruktan för att motivera 

väljarna att dela hans åsikter och rösta på honom i kommande val, när han påpekar att 

flera av Sveriges problem grundar sig i invandringspolitiken. Han kanske inte 

försöker väcka känslan fruktan eller rädsla, men han försöker hålla kvar den rädsla 

som redan finns hos det svenska folket. I Agendas partiledardebatt del 1 (2016 a) 

säger programledarna att tittarna har fått vara med och röstat fram frågorna som ska 

diskuteras och invandring anses vara den frågan som de tycker var viktigast. Detta 

styrks även med Sifo opinionsundersökning (2015) gällande Sveriges befolknings 

uppfattning om invandring. Undersökningen säger att 45 procent anser att Sverige 

tagit emot invandrare i för stor omfattning. Bengtsson (2013) och Niklason (2015) 

påpekar att det finns en rädsla och oro för invandringen i Sverige. Det finns således en 

oro hos det svenska folket. Som tidigare nämnt menar Mral, Gelang och Bröms 

(2016) att det är vanligt att politiska partier målar upp bilder av det vi människor 

fruktar i samhället. Vilket Åkesson gör i sitt argument genom att tydligt markera att 
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invandringspolitiken är grunden till många av Sveriges problem. Direkt efter 

ovanstående argument fortsätter Åkesson och uttalar sig följande:  

 

“[...] Vi behöver ett samhällsbygge, vi behöver återgå till en gemenskap, en 

medborgaranda. Vi behöver ställa krav till de som kommit till vårt land, att man kan 

inte förväntas att bete sig som man gjorde i sitt tidigare hemland, nu när man bor i 

Sverige. Man måste anpassa sig. Det krävs både incitament och krav för att människor 

ska bli en del av vårt samhälle.” - Åkesson (Agendas - Partiledardebatt del 1 2016a) 

 

Järvå (2013a) skriver att skrämda människor vill, av naturliga skäl, bli av med rädslan 

de känner. Människor tenderar således att söka sig till någon som har en 

handlingsplan som kan minska hotet som skrämmer dem (ibid.). Åkesson vädjar 

således inte bara till fruktan utan han har också en handlingsplan på hur han och sitt 

parti ska gå tillväga för att minska “hotet” som skrämmer väljarna. Genom att komma 

med en konkret handlingsplan, när han markerar att det krävs både incitament och 

krav för människor som kommer till Sverige. Med handlingsplanen ger han således 

väljarna hopp om en förändring. För precis som vi varit inne på tidigare är både hopp 

och fruktan känslor som politiker ofta arbetar med för att övertyga sina väljare (Mral, 

Gelang och Bröms 2016). Efter att de politiska ledarna försökt använda sig av känslan 

fruktan, ger de väljarna hopp om framtiden genom att erbjuda dem sina unika 

lösningar på problemet (ibid). Resonemanget ger oss en förståelse och styrka i att 

påstå att Åkesson använder sig, i viss mån, av vädjan till fruktan, samt hopp för att 

motivera väljarna att rösta på honom och hans parti.  

 

Den sympatiska politikern 

I partiledardebatten gällande ämnet skärpta asylregler uttalade sig Sjöstedt följande: 

 

“Vi vill att människor som kommer hit på flykt för sina liv ska få en möjlighet att 

starta om och få ett yrke och komma in i det svenska samhället. Om det är så att ens 

familj är splittrad, kanske min fru och min dotter finns kvar i ett flyktingläger. Jag 

oroa mig för dem varje dag, hur det ska vara för dem, de får inte förenas med mig, ja 

då kommer det inte gå så bra.” - Sjöstedt (Agenda - Partiledardebatt del 1 2016a) 
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Det här uttalandet kan tolkas som att Sjöstedt försöker vädja till väljarnas medlidande 

för de asylsökande familjerna när han påpekar att han skulle oroat sig varje dag om 

det var han och hans familj som var i liknande situation. Att vädja till medlidande 

handlar enligt Kimball (2004) om processen där talaren försöker påverkar sina 

åhörares övertygelse, attityder eller handlade genom att väcka känslan medlidande 

(ibid.). Medlidande är enligt Kimball (2004) den intensiva sympatiska sorgen vi 

känner mot människor som har det värre än oss. Eftersom Sjöstedt antyder att hans 

familj inte är splittrad visar han att han känner medlidande för de människor som har 

en splittrad familj, alltså människor som har det värre än honom. Av det föregående 

antagandet kan vi med andra ord tolka att Sjöstedt försöker förmedla känslan 

medlidande till väljarna.  

 

En annan grund till att det är medlidande som Sjöstedt vill förmedla med sitt 

argument kan vara att vi människor har ett behov av att tillhöra någon form av familj 

(Baumeister & Leary 1995). Eftersom det är ett grundläggande behov ger det oss en 

viss styrka att det var just medlidande som Sjöstedt försökte förmedla i ovanstående 

argument. Väljarna kan således känna medlidande för de splittrade familjernas 

situation. Kimball (2004) skriver att när en talare lyckas väcka medlidande hos 

publiken kommer de avsiktligt göra något som de annars inte hade gjort om de inte 

känt medlidande för den specifika personen eller personerna. I fallet handlar det om 

att Sjöstedt försöker motivera väljarna genom vädjan till medlidande i hopp om att få 

dem att dela samma uppfattning och rösta på honom och hans parti i framtida val. För 

som vi tidigare berört är det är det upp till partiledarna att motivera väljarna (Möller 

2016). I partiledardebatten tar Sjöstedt upp ett liknande argument under diskussionen 

kring migration, om huruvida den nuvarande asyllagen ska permanentas eller inte: 

 

“Innan jag gick hit så sa jag hejdå till mina barn och de vet att jag kommer hem till 

dem ikväll. De vet att jag är där imorgon när vi äter frukost tillsammans. Flera av oss 

är föräldrar här. Det vi pratar om nu är föräldrar som inte får träffa sina barn, som inte 

får ta hit dem till Sverige. Därför att ni har infört de här lagarna, det är personer som 

varje stund, varje morgon, varje kväll fundera på, hur har min fru det? Hur mår min 

dotter? Hur har min son det?.” - Sjöstedt (Agenda - Partiledardebatt del 2 2016b) 
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I argumentet försöker Sjöstedt åstadkomma liknande effekt som vi analyserade i 

ovanstående text. Han försöker vädja till medlidande när det gäller splittrade familjer i 

hopp om att motivera sina väljare. Den här gången går han in mer detaljerat och 

tilltalar hela landets föräldrar när han säger “flera av oss är föräldrar här”, “Det vi 

pratar om nu är föräldrar som inte får träffa sina barn”. Som vi tidigare nämnt finns 

det, enligt Statistiska centralbyrån (2016a), 1,1 miljoner familjer med barn under 18 år 

i Sverige, dit både kärnfamiljer, ensamstående föräldrar och ombildade familjer ingår. 

Det är alltså minst 1,1 miljoner familjer som skulle kunna sympatisera och känna 

medlidande för alla de asylsökande vars familjer splittras. Det är alltså flera tusentals 

potentiella väljare som Sjöstedt skulle kunna övertyga med sitt medlidandeargument. 

Vädjan till medlidande är precis som nämnts tidigare, processen när talaren försöker 

influera lyssnarnas övertygelser, attityder, eller handlade, genom att väcka känslan 

medlidande (Kimball 2004). Sjöstedts ovanstående argument kan således tolkas som 

ett försök att influera väljarnas, i fallet alla Sveriges föräldrars, övertygelse, attityder 

eller handlande. Ett argument kan innehålla mer än ett medel för att övertyga 

(Renberg 2007) Det kan vi se om vi återigen tittar på Björklunds argument när ämnet 

poliskris diskuteras:  

 

”När den ordinarie polisen inte finns där så är det andra krafter som tar över. Walaa är 

21 år, hon kom hit som en flykting ifrån Syrien. Hon placerades i Hedemora. Hon 

ville som andra unga flickor klä sig i jeans och tröja men det fanns en lokal muslimsk 

moralpolis som ville tvinga henne att klä sig traditionellt muslimskt. Det fanns ingen 

polis där på plats. De misshandlade henne, de här arabiska unga männen och hon var 

då modig så hon polisanmälde detta, varpå hon i stället fick ett mordhot mot sig. Nu 

tvingas Walaa bo skyddat boende under överskådlig tid samtidigt som han som 

misshandlade henne, dödshotade henne, går fri där i Hedemora.” - Björklund (Halvtid 

- Partiledarduellen del 2 2016) 

 

I argumentet försöker Björklund inte bara använda sig av fakta-argument som vi 

kunde utläsa i logos-analysen, utan han vädjar också till känslor och i fallet 

medlidande. Medlidande är den sympatiska sorgen en människa kan känna för en 

annan människa som har det värre (Kimball 2004). Björklund framhäver att Walaa var 

en flykting från Syrien innan hon kom hit, med andra ord en människa på flykt utan 
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familj och någonstans att bo och det är något de flesta människor kan relatera till och 

känna medlidande för. Vi har ett behov som människa att känna oss trygga och ha 

någon form av hem (Maslow 1987). Dessutom handlar det om misshandel. En ung 

flicka som misshandlades av en man bara för att hon inte gjorde som han sa. Det finns 

således flera nyckelord och händelse som tenderar att väcka känslan medlidande hos 

väljarna som Björklund talar till. Hans egentliga argument handlar om att han vill att 

det blir hårdare straff och regler än vad det redan är. Men det Björklund försöker göra 

är alltså inte bara att använda fakta argument som vi gick igenom i logos-avsnittet 

utan även pathos och beröra känslor såsom medlidande.  

 

6.2  Delslutsats 

I vår analys kan vi se att flera politiska ledare använder sig av fruktan och hopp för att 

motivera väljarna att rösta på dem. Vi ser att vissa politiska ledare använder sig av det 

mer än andra (bilaga 1). Ett av dem mest relevanta argumenten är när Lövin 

framhåller att Sverige blir mycket svagare och splittrat om inte hennes parti sitter kvar 

i regeringen (fruktan), men får partiet stanna så kommer landet fortsätta att vara stabilt 

(hopp). Jimmie Åkesson använder också fruktan och hopp när han motiverar väljarna. 

Åkessons presenterar fruktan i form av rädsla för det stora mottagandet av 

invandringen som Sverige gjort. Genom att påpeka att Sverige har en bristande 

invandringspolitik och han ger hopp till väljarna genom att visa på en konkret 

handlingsplan i form av skärpta regler för människor som bosätter sig i Sverige.  

 

Vi har även sett att det är förekommande att de politiska ledarna vädjar till väljarnas 

känslor i form av medlidande i strävan mot att motivera väljarna att rösta på dem 

(bilaga 1). Jonas Sjöstedt är en av de politiska ledarna som är tydligast med 

användning av vädjan till medlidande. Genom att beröra problemet med splittrade 

familjer och att använda sin egen fru och dotter som exempel, försöker Sjöstedt väcka 

känslan medlidande hos väljarna. Han försöker få dem att förstå att den nuvarande 

situationen är ohållbar och att de måste rösta på honom och hans parti för förändring. 

Slutligen kan vi se att fruktan och hopp används mer än vädjan till medlidande i vår 

observation (bilaga 1). 
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7 Slutsats 

Slutsatsen syftar till att koppla ihop den teoretiska utgångspunkten, empiriska 

insamling av material och analysen.  

 

I studien har vi kunnat urskilja en del mönster som vi anser är intressanta att belysa. 

Oberoende av vilken politik de politiska ledarna förespråkar kan det urskiljas att de 

använder liknande tillvägagångssätt för att motivera väljarna. Det tillvägagångssätt 

som har berörts är transformativt ledarskap och retorik, här kan det vi se i resultatet av 

studien att de båda tillvägagångssätten används mer eller mindre av de politiska 

ledarna. Vi har även kommit fram till att de två teoretiska plattformar ligger i en tät 

relation kring de politiska ledarnas argumenterande.  

 

Likheter mellan teorierna har växt fram längs studiens gång. Individuell omtanke, 

specifikt genuin omsorg, ligger nära besläktat retorikens pathos som används när 

talaren vill vädja till känslor hos sin publik. De politiska ledarna har vädjat till 

väljarens medlidande i samband med att de påvisat genuin omsorg för andra 

människor, som är i värre situationer än dem själva. Den genuina omsorgen i 

transformativt ledarskap var en aspekt som blev svår att applicera på det politiska 

ledarskapet. Att aspekten är svår att applicera kan bero på att de klassiska teorierna 

om ledarskap i företag i vissa fall anses vara svåra att använda på det politiska 

ledarskapet, eftersom det finns skillnader mellan de två. I det här fallet blir 

komplexiteten i det politiska ledarskapet när det gäller personalperspektivet tydligt. 

En politisk ledare, speciellt en som sitter i riksdagen, har betydligt fler människor att 

tillgodose än vad en företagsledare har. Därför blir det svårt, om inte nästan omöjligt 

för en politisk ledare att lyssna till väljarnas behov på en individuell nivå. Den här 

problematiken var något vi såg i studien och därför tåls det påpeka att markeringarna 

som vi gjorde under observationen i vår studie, endast var antydningar på individuell 

omtanke.  

 

Idealiserat inflytande handlar om att ledaren ska framstå som en förebild. Det kan 

uppnås genom att framstå som pålitlig och trovärdig. Att framstå som trovärdig är 

något som också berör ethos. När det kom till idealiserat inflytande kunde vi se att de 

politiska ledarna framställde sig som pålitliga, genom att kritisera andra. Att kritisera 
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andra politiska ledare kan vi även koppla till den intellektuella stimulansen som 

handlar om att skapa kritiskt tänkande. Genom att skapa kritiska tankar hos väljaren 

kan den politiske ledaren få personen att se ur ett annat perspektiv. Syftet till kritiskt 

tänkande är troligen att uppmana till ett strategiskt tänkande hos väljaren gällande 

vilket parti individen ska rösta på. Att det är något som är förekommande är inte 

överraskande, då det är upp till de politiska ledarna att motivera väljare och samtidigt 

visa på skiljelinjer mellan partierna. De politiska debatterna är ett forum som är skapat 

för att framhäva sin egen politik framför alla andras.  

 

Idealiserat inflytande handlar också om att vädja till ting som värdesätts, känslor och 

ideal som följaren kan besitta. Värdesättande argument är något som är nära besläktat 

med retorikens pathos som handlar om övertygelse genom att vädja till känslor. 

Utifrån våra observationer kunde vi urskilja att både att belysa ting som värdesätts och 

förebildskapande användes. Ett pathos-argument kan även handla om att förmedla ett 

positivt framtidsperspektiv vilket kan kopplas till inspirerande motivation, där 

visionskapande är i fokus. Visionskapande är något som vi kan utläsa ur våra 

observationer att det är vanligt förekommande. Här försöker politikerna låta väljarna 

ta del av en attraktiv framtidsbild om det väljer deras politik. Den aspekten av 

transformativt ledarskap var den mest förekommande.  

 

Betoning av tidigare erfarenheter och yrkeskunskaper var något annat som inte 

användes speciellt frekvent av de politiska ledarna och det kan bero på att de flesta 

redan har uttryckt sina yrkeskunskaper och erfarenheter på sitt partis hemsida. Den 

slutsatsen vi kan dra av det resonemanget, är således att det övertygande medlet ethos 

i aspekten att hänvisa till erfarenheter och yrkeskunskaper, inte är något vanligt 

förekommande hos de politiska ledarna av olika anledningar.  

 

I vår analys har vi sett att användande av pathos är vanligt förekommande när de 

politiska ledarna motiverar väljarna. Både vädjan till medlidande, fruktan och hopp är 

något som har använts, dock kan vi utifrån vår observation utläsa att fruktan och hopp 

är betydligt mer förekommande. Vilket kan styrkas av vårt teoretiska underlag.   
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När man studerar argument som är till för att övertyga genom fakta och förnuft är det 

viktigt att titta på om talaren tar hänsyn till publikens kunskaper. Om talaren inte gör 

det, kan den övertygande styrkan försvagas. Utifrån vår studie såg vi att det inte var 

alltför förekommande hos de politiska ledarna. Det kan bero på att de två TV-

kanalerna som höll och sände debatterna vi studerat erbjöd kommentarer och analyser 

av innehållet. Det fanns således ingen större anledning för de politiska ledarna att ge 

väljarna en bakgrund till sammanhanget. Dessutom är debatterna tidsbegränsade. De 

politiska ledarna har endast fått en viss mängd tid till sitt förfogande, vilket leder till 

att de måste vara noggranna med vilka argument de använder.  

 

I vår studie har det också blivit tydligt att samma argument kan appliceras på flera 

undersökningsvariabler, argumentet om Waala är ett av dem. Politikern tar i 

argumentet hänsyn till väljarens kunskap och berättar grundligt om händelsen. 

Argumentet kan även ses som ett kontrollerbart fakta-argument, då informationen är 

lättillgänglig. Argumentet faller dessutom in under kategorin pathos, i form av vädjan 

till medlidande. Vi kan även se en koppling i argument som berör både, hänvisning 

till sin auktoritet och ett etiskt ställningstagande. 

 

Avslutningsvis skulle vi utifrån studie vilja hävda att politiska ledare använder sig till 

stor del av både transformativt ledarskap och retorik när de motiverar väljaren. När 

det gäller de transformativa dimensionerna så används tre av dem mer frekvent; 

idealiserat inflytande, inspirerande motivation och intellektuell stimulans. Individuell 

stimulans används inte lika frekvent, då politiska ledare på riksdagsnivå inte har 

möjlighet att tillgodose en enskild väljare. Retorikens logos kunde vi se användes 

mest i form av saklighet och fakta. Även pathos i fruktan och hopp var något som var 

vanligt förekommande precis som teorin påstod. Ethos var en av de aspekter som var 

inom politiskt ledarskap minst använt. 
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7.1 Metod granskning och vidare forskning 

De praktiska implikationer som studien leder till kan nyttjas av människor som vill 

utveckla sitt ledarskap och få en större förståelse av vad som pågår i politiska 

debattforum. Vi anser att stora delar av resultatet skulle kunna appliceras på andra 

argument som politiska ledare använder sig av i liknande forum. Dock tror vi att 

resultatet skulle skilja sig i andra sektorer av ledarskap, då resonemang har förts att 

det politiska ledarskapet kan anses vara differentierat .  

 

Vi anser att vi i största möjliga mån har kunnat upprätthålla vårt krav på objektivitet 

och tillförlitlighet, då vi ifrågasatt och kritiserat analys och resultat ett flertal gånger 

genom studiens framväxt. Att försöka stå helt utanför våra referensramar är något som 

vi gjort medvetet. Vi är medvetna om att vi omedvetet kan ha påverkat studien. Då det 

empiriska materialet samlades in genom dolda observationer, har vi som forskare 

således inte kunnat påverka objektets agerande eller utlåtande till eventuell önskad 

vinkel av studien. Vilket vi anser har hjälp vår objektivitet i studien.  

 

I praktiken så bidrar studien till en ökad förståelse av argumentationstekniker som de 

politiska ledarna använder sig av i debattforum för att öka sitt stöd från väljarna. Vi 

har ur studiens resultat kunnat utläsa mönster som vi anser skulle ha ett värde att 

studera vidare, och vi föreslår därför följande ämnesområden för vidare forskning: 

 

• På grund av studiens resultat ser vi att det finns ett behov att fråga väljarna vad 

de anser är motiverande. Då den här studien syftar till att observera de 

politiska ledarna i debattforum fanns inget utrymme för det perspektivet.  

• Ett annat förslag på vidare forskning är att studera ämnet ur ett psykologiskt 

perspektiv. Här skulle en studie kunna gå ner mer på djupet av vad som gör att 

väljarna påverkas av argument och väljer att ta ställning och följa ledaren.  

• Då studien är uppbyggd på olika undersökningsvariabler. Så skulle det vara av 

intresse att undersöka vilket som ger mest genomslag hos väljarna.  

• Då vi inte tror att vår studie är i stora delar överförbar på andra sektorer skulle 

vi anse att en sådan studie vore intressant att göra. Men även att en studie 

inom detta område skulle vara av meningsfullhet att replikera.   
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