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Abstrakt  

Inom det svenska politiska landskapet förekommer ett forskningsområde som ännu inte fått 

någon större uppmärksamhet – politiskt ledarskap. Forskningen har i stället fokuserat på att 

undersöka relationen mellan ledare och väljare samt på partier i stort. Av den anledningen har 

uppsatsen uppmärksammat ett forskningsområde som statsvetare menar är relativt nytt, 

nämligen transformativt ledarskap. Disciplinen fokuserar på ledarstil i stort. Ledarna av 

transformativa karaktär kännetecknas av att de åstadkommer förändring, därmed är de även 

centrala getsalter i en undersökning av politisk ledarstil.  

Eftersom svensk politik påvisat förändring sedan 2010-talet har uppsatsen ämnat att 

undersöka den politiska partiledare som både journalister och statsvetare menar är orsaken till 

denna omväxling. Nämligen Jimmie Åkesson.  

Uppsatsen har undersökt om Åkesson gestaltas som transformativ ledare av medierna. 

Centralt är valåren 2014 och 2018 då Sverigedemokraterna (SD) intog betydande mandat i 

riksdagen. Urvalet av data grundar sig på hur SD-anhängare varierar beroende på region. 

Genom en kvalitativ framinganalys har uppsatsen studerat data från storstadstidningarna.  

Slutsatsen för uppsatsen är att en övervägande del av artiklarna påvisar att medierna tillskriver 

Åkesson transformativt ledarskap, detta enligt karaktärsdrag från den transformativa 

ledarskapsteorin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Politiskt ledarskap, Transformativt ledarskap, Jimmie Åkesson, Förändring, 

Sverige, Skåne, FRL & MLQ-modeller, Media, Bass & Riggios, Möller, Tankard, Glad, 

Madestam. 



 

3 

Innehållsförteckning 

1. Inledning och problemformulering……………………………………4 

1.1 Syfe………………………………………………………….5 

1.2 Avgränsning…………………………………………………6 

1.3 Disposition…………………………………………………..7 

2. Tidigare forskning…………………………………………6 

2.1 Politiskt ledarskap………………………………………..7 

2.2 Ledarskapstyper………………………………………….7 

2.3 Pragmatiskt ledarskap……………………………………7 

2. 4 Karismatiskt ledarskap………………………………….8 

2.5 Transformativt ledarskap………………………………..9 

2.6 Mediernas roll i politiskt ledarskap……………………..9 

3. Teoretiska utgångspunkter…………………………...9 

3.1 Transformativt ledarskap……………………………..9 

3.2 Massmedierna…………………………………………10 

4. Teoretiska begrepp – Transformativt ledarskap…………..11 

4.1 Material……………………………………………………..12 

4.2 Urval 1………………………………………………………12 

4.3 Urval 2 ………………………………………………………13 

5. Metod………………………………………………………13 

5.1 The multifactor leadership questionnaire & Full Range of Leadership Model………………..15 

5.2 Operationalisering……………………………………………………………………………...15 

5.3 Kategori 1: Idealized Influence (II) ……………………………………………………………16 

5.4 Kategori 2: Inspirational Motivation (IM) ……………………………………………………..16 

5.5 Kategori 3: Intellectual Stimulation (IS) ……………………………………………………….17 

5.6 Kategori 4: Individualized Consideration (IC) …………………………………………………17 

5.7 Tabell 1………………………………………………………………………………………….17 

6. Resultat och analysramverk…………………………………………………………………….18 

6.1 Övergripande om Åkessons ledarstil – valår 2014………………………………………………19 

6.2 Sammanfattning………………………………………………………………………………….19 

6.3 Övergripande om Åkessons ledarstil – valår 2018 ………………………………………………20 

6.4 Sammanfattning…………………………………………………………………………………..20 

6.5 Åkessons ledarstil under de fyra I:na – Valår 2014……………………………………………….21 

6.6 Sammanfattning……………………………………………………………………………….....22 



 

4 

6.7 Åkessons ledarstil under de fyra I:na – Valår 2018……………………………………. …….24 

68. Sammanfattning………………………………………………………………………………..25 

7. Slutsatser…………………………………………………………………………………29 

8. Källförteckning ………………………………………………………………………………..32 

 

 

1.Inledning och problemformulering 

Statsvetaren Tommy Möller skriver i boken “Politiskt ledarskap” om transformativ ledarstil, 

alltså om ledare som kännetecknas av att åstadkomma förändring (Möller 2016, 83). Politiskt 

ledarskap i stort är ett område som inte fått mycket plats i statsvetenskaplig forskning. Men 

detta gäller även även transformativt ledarskap som är ett modernare forskningsområde 

(Möller 2009, 81). Fokus är istället på partiet och relationen mellan ledare och väljare (Möller 

2016, 11–12).  

Vidare kännetecknas transformativa ledare av att de influerar sina anhängare, genom att få 

dem att känna samt tänka (Bass & Riggios 2016, 11). Tidigare forskning har därmed påvisat 

att transformativt ledarskap kan studeras genom att finna karaktärsdrag hos ledare, som tillhör 

den transformativa ledarskapsstilen (Bass & Riggios 2016, 167–168). Denna typ av ledarstil 

förekommer på global nivå inom politik, företag samt andra verksamhetsområden (Bass & 

Riggios 2016, 1). För att förstå det transformativa ledarskapet bättre i svensk kontext ämnar 

uppsatsen att studera en svensk partiledare genom mediernas gestaltning. Detta då 

kommunikation via medierna är av vikt för politiska ledare. För att hålla sig verksamma samt 

bilda opinion (Möller 2016, 217). Det är dessutom genom massmedierna som politiker kan nå 

ett stort antal människor vid samma tidpunkt (weibull & Wadbring 2014, 28). 

Partiledaren som ska studeras i uppsatsen är Sverigedemokraternas (SD) ledare Jimmie 

Åkesson. Åkesson har beskrivits som både visionär och autentisk av statsvetaren Jenny 

Madestam under rubriken ”Fler politiker måste göra som Åkesson” (Madestam 2015, s 

Ledare). Madestam argumenterar att Sverigedemokraterna har en tydlig framtidsbild för 

Sverige och att den bilden uttrycks på ett trovärdigt sätt av partiet, med Åkesson i spetsen 

(Expressen 2015, Madestam). SD har visat tillväxt sedan hösten år 2010. Dock var det först 

under valåren 2014 och 2018 som partiet fick inflytande i svensk politik. SD:s framgång har 

alltså väckt en förundran bland både statsvetare och journalister som analyserat partiets 

framgång i media (Svenska Dagbladet 2014, Ann-Cathrine Jungar). 
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 Eftersom svenskar har förtroende för morgontidningarna (Weibull & Wadbring 2014,161) är 

det av vikt att studera mediernas gestaltning av Åkesson. Hur framställs han inför den svenska 

populationen? Detta undersöks genom Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter, 

Göteborgs-Posten och Sydsvenskan (Weibull & Wadbring 2014,133).  

 

1.1 Syfte 

Uppsatsen syfte är att bidra med ett alternativt sätt att studera transformativt ledarskap. 

Ledarskapsstilen kännetecknas enligt tidigare forskning som en ledare som skapar förändring 

(Möller 2016, 83). Eftersom Jimmie Åkesson anses vara en partiledare som skapat förändring 

inom svensk politik under 2010-talet är det alltså relevant att studera partiledaren. 

Tillvägagångssättet sker genom en kvalitativ framinganalys samt genom att låta den 

transformativa ledarskapsteorin bidra med relevanta begrepp, för att undersöka om medierna 

karaktäriserar partiledaren i enlighet med teorin.  

Dagstidningarna som ska studeras är (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan) 

under de avgränsade valåren 2014 och 2018. 

Eftersom urval och nyhetsvärderingar skiljer sig i nationella och regionala dagstidningar 

(Weibull & Wadbring 2014, 272) ämnar uppsatsen studera två regionala och en nationell 

tidning. Eftersom Sverigedemokraterna har flest anhängare i Skåne och lägst antal anhängare 

i Göteborg är syftet att finna varierande framställningar genom dagstidningarna (Aftonbladet 

2018, Patrik Lundberg). Vidare bidrar en Stockholmstidning med övergripande nationell 

rapportering för hela riket.  

 

Frågeställningen som utformats för studiens syfte är: 

 Framställs Jimmie Åkesson som en transformativ ledare i medierna under valåren 

2014 och 2018? 
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1.2 Avgränsning  

Uppsatsen ämnar att studera mediernas gestaltning av Jimmie Åkesson under riksdagsvalen, 

då Sverigedemokraterna visat störst framgång. Därför har inte Sverigedemokraternas första 

valår beaktats. Därmed sker en avgränsning till valåren 2014 och 2018. Dessutom avgränsas 

källorna till de dagstidningar som hör till storstäderna (Weibull & Wadbring 2014, 133). 

Det är alltså inte intressant att undersöka all dagspress och kvällspress i Sverige, detta 

eftersom det blir för omfattande i en kandidatuppsats. Som tidigare nämnts i kapitel 1.1 gör 

SD:s visade framgång i Skåne att det kan vara relevant att analysera den största dagstidningen 

i Skåne (Sydsvenskan). Vidare är Göteborgsposten av vikt eftersom tidningen når ut till 

människor där SD har svagt inflytande. Dagens Nyheter är av vikt på grund av dess 

rikstäckande syfte. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad enligt följande kapitel. I första kapitlet presenteras en inledande 

presentation av ämnet politiskt ledarskap, problemformulering, syfte samt avgränsning. I 

kapitel två redovisas tidigare forskning om främst transformativt och pragmatiskt ledarskap, 

men även mediernas roll om politisk forskning. I kapitel tre genomförs en djupare 

presentation av teoretiska utgångspunkter av transformativt ledarskap, teoretiska begrepp 

samt av massmedierna. Definitioner förekommer på engelska då uppsatsförfattaren behärskar 

språket. I kapitel fyra presenteras material och tillvägagångssätt samt urval av det material 

som tillämpas i uppsatsen. I kapitel fem redogörs för uppsatsens val av metod, samt 

presentation av tabell och operationalisering. Slutligen i kapitel sex presenteras uppsatsens 

sammanfattade resultat och analysramverk.  

 

2. Tidigare forskning  

2.1 Politiskt ledarskap  

Politiskt ledarskap handlar om förmågan att leda opinion samt att vara del av den politiska 

åsikten. Definitionen av politiskt ledarskap lyder: ”ledare som förmår mobilisera sina 

anhängare och får dessa att verka för de värden som ledaren formulerat”, (Möller 2016, 29).  
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Statsvetaren Tommy Möller skriver i litteraturen ”Politiskt Ledarskap” om politisk 

ledarskapsstil främst i svensk kontext. Boken belyser egenskaper och händelseförlopp genom 

olika ledarskapsstilar i demokratiska stater. Centralt är empiriska studier från svenska 

partiledare (Möller 2016, 11). Möllers litteratur tillför uppsatsen relevant kunskap om 

politiskt ledarskap i svensk politisk kontext. Kapitlet om karismatiskt ledarskap har varit 

central för uppsatsen då Möller diskuterar att det förekommer en ny forskningsgren, alltså 

transformativt ledarskap (Möller 2009, 81). 

Inom den statsvetenskapliga disciplinen förekommer knapphändig kunskap om politisk 

ledarskapsforskning (Möller 2016, 28). Ännu mindre finns framforskat om transformativt 

ledarskap. Istället är fokus på relationen mellan ledare och väljare samt kring politiska partier 

(Möller 2016, 11–12). 

I dagens samhälle har den politiska ledarskapsrollen blivit mer komplex eftersom 

medborgarna i högre grad blivit mer skeptiska och krävande än tidigare. Därför krävs alltså 

mer forskning för att bilda kunskap inom området (Möller 2016, 11). 

De mest förekommande ledarskapsstilarna som Möller diskuterar är bland annat pragmatiskt, 

karismatiskt samt i någon utssträckning transformativt ledarskap. 

 

2.2 Ledarskapstyper 

2.3 Pragmatiskt ledarskap 

Den ledarstil som förekommer mest i svensk politik är pragmatisk ledarskap. Pragmatiska 

ledare utmärks som lugna och förnuftiga ledare. Dessa anses även handlingskraftiga under 

kriser. Några ledare som betraktas som pragmatiska inom svensk politik är Per Albin 

Hansson, Stefan Löfven, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt bland andra (Möller 2016, 84).  

2.4 Karismatiskt ledarskap  

Egenskaper som definierar karismatiska ledare är individer med vinnande personlighet och 

bedöms som charmiga eller attraktiva. Dessutom kännetecknas ledarna genom förmågan att 

övertala. Med andra ord är de goda retoriker. Ledarna inom denna kategori anses dessutom 

självsäkra och starka. Vidare bedöms ledarna som autentiska eftersom de lever som de lär. 

Dessutom förekommer ledare av detta slag under kriser (Möller 2016, 79–80).  



 

8 

Motsatsen till karismatiska ledare beskrivs som ointressanta och uttryckslösa (Möller 2016, 

81–82). Skillnaden mellan karismatiska ledare och ledare med annan form av ledarskap är 

framförallt anhängarna. Anhängare till karismatiska ledare följer vanligen sina ledare utan 

kritisk reflektion, genom hängivenhet och beundran. Men eftersom få anhängare följer ledare 

utan att reflektera kritiskt, förekommer sällan karismatiska ledare. Enligt Möller är det endast 

Olof Palme som ansågs karismatisk inom svensk politik (Möller 2016, 84). Vidare är den 

svenska kulturen skeptisk till denna typ av ledarskap. Karismatiska ledare förekommer främst 

i personcentrerade system och sällan inom svensk politik (Möller 2016, 84).  

2.5 Transformativt ledarskap 

Möller beskriver transformativt ledarskap som den ledarstil som syftar till att förändra. 

Transformativa ledare styr alltså genom att få sina anhängare att känna och tänka. I detta 

sammanhang är ömsesidig påverkan genom samarbete av vikt. Möller skriver att 

transformativt ledarskap är mindre personfixerat (Möller 2016, 83). Som tidigare nämnts är 

det svenska systemet inte personcentrerat (Möller 2016, 84). Därför anser uppsatsen att det är 

relevant att studera transformativt ledarskap då ledarstilen är mindre personfixerad. Dessutom 

är det ett nytt forskningsområde vilket ger ytterligare anledning att studera ledarskapsstilen 

inom svensk politisk kontext. Transformativt ledarskap beskrivs inte i djupare mening i 

Möllers litteratur. Av den anledningen är Bass & Riggios ”Transformational leadership” 

central för kunskap om den transformativa ledarskapsstilen samt för uppsatsens empiriska 

undersökning. Vidare information om den transformativa teorin utvecklas i kapitlet om 

teoretiskt ramverk och i avsnittet för metod. 

Transformativt ledarskap kan även studeras på andra sätt än det som uppsatsen avser. 

Statsvetaren Betty Glads forskningsartikel “Passing the Baton: Transformational Political 

Leadership From Gorbachev to Yeltsin; From de Klerk to Mandela” syftar till att undersöka 

om Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, Boris Yeltsin och Frederik Willem de Klerk anses 

tillhöra den transformativa ledarskapskategorin. Detta genom att studera ledarnas privatliv det 

vill säga familjebakgrund, utbildningsbakgrund, resvanor samt samarbetsförmåga. Syftet med 

Glads forskning var alltså att undersöka om presidenternas bakgrund kan ge stöd i att belägga 

individers förmåga att utvecklas till transformativa ledare (Passing the Baton, Glad). 

Uppsatsen ämnar dock inte applicera Glads forskningsartikel på den empiriska 

undersökningen utan enbart lyfta att Glads forskning går att applicera som ett alternativt sätt 

att studera transformativt ledarskap. 
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2.6 Mediernas roll i politiskt ledarskap 

Politiska ledare framträder inte enbart under valtider, istället befinner de sig i ständigt 

rampljus. Detta innebär att även deras privatliv blir del av det offentliga (Möller 2016, 192). 

Massmedier är alltså en viktig kanal för politiska ledare, det är genom medierna som ledarna 

kan nå ut till en population. Därmed är det intressant att studera transformativt ledarskap 

genom den mediala framställningen av Åkesson. Eftersom Sverigedemokraterna visat 

framgång i svensk politik är det relevant att studera hans ledarstil för allmänhetens nytta såväl 

som forskningens.  

I takt med kommersiella mediers utökning och dess intensiva mediarapporteringar, ställs det 

krav på politiska ledare att hänga med i denna växling. Det mediala landskapet ställer alltså 

krav på politiska ledare. För att politiker ska nå väljarna genom mediernas plattform, krävs 

språklig anpassning, ett vardagligt tilltal. Därför förväntas ledarna leverera ett effektivt 

budskap och övertyga (Möller 2016, 191). Den mediala plattformen är alltså viktig för 

politiker för att nå medborgarna samt vinna popularitet. Men det ställs inte enbart krav på 

politiker att föra god kommunikation. Även innehållsmässiga såväl som formmässiga krav är 

en viktig del. Med andra ord medför mediernas allt mer snabba rapporteringar att 

kommunikationen mellan politiker och väljare blir intensiv samt direkt (Möller 2016, 192). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Transformativt ledarskap  

Den teoretiska begreppsdefinitionen för en transformativ ledare kan kort skrivas – en ledare 

som agerar, förnyar samt inspirerar och motiverar genom en tydlig vision (Bass & Riggio 

2006, 6). Transformativt och transaktionellt ledarskap introducerades först i boken 

”Leadership” (1978) av historikern och ledarskapsforskaren James MacGregor Burns. 

Begreppen har sedan utvecklats av Bernard M. Bass och Ronald E. Riggio i litteraturen 

”Transformational Leadership” (Bass & Riggio 2006, 2), där den senare är central för 

uppsatsen. Bass & Riggios teori om transformativt ledarskap bidrar med kunskap och 

tillvägagångssätt för att undersöka om Jimmie Åkesson framställs som transformativ av 

dagstidningarna presenterade tidigare. 
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Transformativa ledare kan bäst beskrivas som ledare vars syfte är att frambringa förändring. 

Ledarna betraktar varje individs drivkraft (anhängarna och/eller anställda) och utveckling för 

att uppnå uppsatt mål (Bass & Riggio 2006, 170). Transformativa ledare stimulerar 

delaktighet och möjliggör till kreativitet i den miljö de befinner sig i. Ledarna som beskrivs 

som transformativa kan därför identifieras som utåtriktade, sällskapliga, självsäkra samt 

optimister (Bass & Riggio 2006, 2). Ledare av det slaget inspirerar anhängare till att agera 

innovativt och lösa problem genom fokus på utveckling samt coachning. Transformativa 

ledare inspirerar följare till att dela samma vision och mål. Av den anledningen tenderar 

anhängarna till transformativa ledare att vara övertygade och engagerade (Bass & Riggio 

2006, 3–4), likt anhängarna till karismatiska ledare. Både ledarstilarna har alltså förmågan att 

övertala sina följare (Bass & Riggio 2006, 3–4). 

Transformativt ledarskap kan appliceras inom olika organisationer världen runt (Bass & 

Riggio 2006, 2). Därför är det även intressant att studera ledarskapsstilen i en svensk politisk 

kontext. Tidigare forskning har påvisat att transformativa ledare finns på global nivå i olika 

sektorer inom politik, finans och media för att nämna några få (Bass & Riggio 2006, 1). Detta 

till skillnad från det karismatiska ledarskapet som är sällsynt både i Sverige men även 

internationellt (Möller 2016, 83). Det ska dock skiljas på transformativt ledarskap och 

transaktionellt ledarskap då den senare ledarstilen framträder i sammanhang av socialt utbyte. 

Exempelvis är politiker intresserade av att arbeta för att nå väljare och därmed blir utbytet 

medborgarnas röster (Bass & Riggio 2006, 3). Transformativa ledare drivs i stället av att 

inspirera och motivera sina anhängare att uppnå mål som inte var avsedda eller möjliga. 

Ledarna i den tranformativa grenen utmanar och uppvisar hög prestation och fokuserar på 

såväl individen som på grupper och större organisationer.  

3.2 Massmedierna  

Medieforskarna Lennart Weibull och Ingela Wadbring skriver i litteraturen “Massmedier – 

Nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet”, om de traditionella 

mediernas roll samt om sociala medier i det moderna samhället (Weibull & Wadbring 2014, 

20). Forskarna diskuterar mediernas funktion främst i det svenska samhället, där traditionella 

medier som radio, tv och dagspress har en inflytelserik roll. Men även vikten av internet 

diskuteras. Mediernas plattform är alltså viktig för att sammanställa information och 

rapportera om samhällsrelevanta ämnen som exempelvis politik. Massmedierna är därmed 

väsentligt i människors liv.  
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Som tidigare nämnts i inledningen har den svenska befolkningen ett stort förtroende för 

morgontidningarna (Weibull & Wadbring 2014, 161). Därför är det viktigt för uppsatsen att 

analysera mediernas framställning av Jimmie Åkesson. Det är genom massmedierna politiker 

når en samlad grupp av människor vid ett bestämt tillfälle (Weibull & Wadbring 2014, 23). 

Det är viktigt att uppsatsen studerar medier som skiljer sig i urval och nyhetsvärdering då 

mediernas framställning av politiskt ledarskap kan gestaltas olika i nationella och regionala 

dagstidningar (Weibull & Wadbring 2014, 272). Nationella medier rapporterar från hela riket 

och många gånger är fokus kring rapporteringarna i Stockholm. De täcker alltså inte alltid 

bevakningen av händelser i övriga delar av landet. Däremot bevakar de regionala och lokala 

tidningarna händelser som försiggår i de aktuella regionerna. Vidare lägger de nationella 

medierna tonvikt på politik i första hand. Medan de regionala och lokala medierna företräder 

allmän nyhetsbevakning. Den kritik som framförs om medierna ger ofta att nationella medier 

har alltför stort fokus på huvudstaden samt att de lokala tidningarna är för vardagliga i sina 

rapporteringar (Weibull & Wadbring 2014, 272-273). 

 

3.2 Teoretiska begrepp – Transformativt ledarskap 

Bass & Riggio redovisar fyra begrepp som är indelade i kategorier som benämnts till ”de fyra 

I-na”. (Idealized Influence (II), Inspirational Motivation (IM), Intellectual Stimulation (IS), 

Individualized Consideration (IC). Ovanstående begrepp beskriver karaktärsdrag hos 

transformativa ledare. 

Idealized Influence (II) beskriver ledare som är idealiserade av sina följare, som handlar i 

mångt och mycket efter etik och moral. Det är ledare som brukar ta sig an risker och dessutom 

inte vara godtyckliga. Transformativa ledare är precis som karismatiska ledare beredda att 

inta rollen som förebilder åt sina följare. Följarna till transformativa ledare ser upp till sina 

ledare och betraktar dem som inspiratörer och visionärer. Följarna kan identifiera sig med sina 

ledare och strävar efter att efterlikna dem (Bass & Riggio 2006, 6). 

Inspirational Motivation (IM). Transformativa ledare inspirerar sina följare till att fullfölja 

ett värdigt arbete. Grupparbete är av vikt. Ledarna bidrar till attraktiva arbetsmiljöer genom 

att sprida entusiasm och optimism. Ledarnas verktyg är kommunikation som framgår av en 

tydlig vision inför framtiden (Bass & Riggio 2006, 6). Syftet är alltså att fullfölja 

gemensamma mål och visioner.  
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Intellectual Stimulation (IS) beskriver hur kreativitet har en stor plats för transformativa 

ledare. De löser gamla problem genom nya kreativa idéer. Ledarnas tillvägagångssätt är att 

agera innovativt och återskapande. Följarna blir inte kritiserade om visionen skiljer sig från 

ledarnas. Istället uppmuntras följarna att finna lösningar genom olika infallsvinklar (Bass & 

Riggio 2006, 7), eftersom transformativa ledare är mottagliga för nytt idéskapande.  

Individualized Consideration (IC). Transformativa ledare uppskattar sina följare, de ser och 

lyssnar till individens behov. Ledarna lägger stor vikt på motivering och coachning. 

Mentorskap får en stor plats för individens utveckling och för verksamhetens blomstring. 

Uppmuntran sker som tidigare nämnts genom god kommunikation mellan ledare och följare 

(Bass & Riggio 2006, 7). De fyra I-na diskuteras och redovisas närmare i metodavsnittet.  

 

4. Material  

Uppsatsen ämnar studera hur medierna gestaltar Jimmie Åkessons ledarstil. Med utgång från 

Bass & Riggios teori om transformativt ledarskap under de fyra I-na ges understöd till den 

empiriska datainsamlingen, och därmed också till analysunderlag om Åkessons ledarstil under 

de utvalda åren från dagstidningarna. Uppsatsen ämnar alltså jämföra tidningarnas 

framställning av Åkessons ledarstil. Detta är av vikt för uppsatsen eftersom syftet är att samla 

data från storstadstidningar som når ut till en större del av den svenska befolkningen. 

Dessutom är det relevant att jämföra tidningar i regioner som varierar i sitt stöd för 

Sverigedemokraterna. 

4.1 Urval 1 

Valet av tidningarna (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan) är som tidigare 

belyst grundat i att dagspressen är de mest lästa i Sverige. Dessutom täcker tidningarna olika 

händelser på grund av dess geografiska räckvidd. En varierad blandning av tidningar 

förväntas ge uppsatsen en bredare samling av data. Trots att tidningarna skiljer sig åt på grund 

av deras geografiska placering finns likheter i deras politiska färger. Dagens Nyheter är 

oberoende liberal (Dagens Nyheter, 2018) likaså Sydsvenska (Sydsvenskan, 2018) och 

Göteborgs-Posten (Göteborgs-Posten, 2018). Det är relevant att ta upp mediernas politiska 

färger eftersom politisk tillhörighet kan påverka innehållet i en artikel. Vidare har uppsatsens 

avgränsning till valåren 2014 och 2018 grundat sig i förhoppningen att finna en större mängd 

material under valåren. Detta då uppsatsens författare förmodar att medierna rapporterar i 

större omfattning om de politiska partierna samt partiledarna under valperioder. Fördelen med 
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empiri från tidningsartiklar i en kandidatuppsats är tillgången till primär data. Det kan ta 

månader, i vissa fall år, att samla in datamaterial för forskning. Dessutom kräver jobbet 

resurser. I egenskap av uppsatsförfattare på kandidatnivå är det ont om både tid och resurser. 

En fördel med primärkälla är att data från etablerade medier är tillförlitligt (Bryman 2011, 

369). I övrigt är källor från dagstidningarna i uppsatsen transparenta vilket möjliggör för 

andra studenter och forskare att finna samma artiklar som används i uppsatsen (Bryman 2011, 

357). Det är av betydelse att finna en tillräcklig bredd i samling av material för en empirisk 

studie på kandidatnivå. Därför är jämförelse mellan storstadstidningarna av vikt i insamling 

av data. Och för att finna en variation i mediernas gestaltning av Jimmie Åkesson.  

 

4.2 Urval 2 

Insamling av material sker på samma viss från alla tre tidningar. Databasen Retrievers 

Research förser uppsatsen med samlat material från svenska massmedier. I mediearkivet 

avgränsades sökning till källor från Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. 

Och till årtalen 2014 och 2018. De tre dagstidningarna och utvalda åren består av 1484 

artiklar som sedan studerades. Det tillvägagångssätt som tillämpades för att undersöka om 

författarna i artiklarna diskuterade Jimmie Åkessons ledarstil var dels genom att sortera bort 

artiklar som rörde partiet. Sedan bevarades artiklar som diskuterade Åkessons ledarstil, 

genom att exempelvis argumentera om hans auktoritet, deltagande samt hans demokratiska 

ställning. Artiklarna som sedan analyserades var med andra ord de som diskuterade Åkessons 

ledarstil i stort, det vill säga. hans drivkraft, motivation, tolerans, förmåga att prestera, hans 

sätt att påverka andra samt annan information som jag resonerade och tolkade som 

ledarskapsstil. Insamling av data skedde separat från respektive tidning och år. Granskning av 

artiklarna gjordes genom att undersöka varje månad i respektive årtal. Vidare söktes ett 

nyckelord, ”Jimmie Åkesson”. I mediearkivet undersöktes alltså enbart material om 

mediernas framställning av Åkessons ledarskapsstil. Inte text som belyser 

Sverigedemokraterna. En samling med artiklar som lyfter Åkesson som ledare i stort har 

beaktats. 

5. Metod 

Med kvalitativ textanalys ämnar metoden att ta fram det viktigaste i en text. Detta genom en 

noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext som texten ingår i. Metoden 

understödjer att finna delar i texten som ligger dolt, vilket är av vikt i en kvalitativ textanalys 
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för att främja forskningens syfte. Med andra ord krävs noggrann läsning av texten (Esaiasson 

et al. 2012, 210).  

Uppsatsen ämnar att tillämpa kvalitativ framinganalys för att studera mediernas gestaltning av 

Åkessons ledarskapsstil. Definition av framing kan beskrivas som: “A frame is a central 

organizing idea for news content that supplies a context and suggests what the issue is 

through of selection, emphasis, exclusion and elaboration”, (Tankard 2001, 100). Framing är 

alltså en metod som är centrerad kring aktören, det vill säga de som gestaltar inramningen. 

Händelser i samhället som inramas och presenteras på det sätt som aktören avser. Framing är 

användbar för att komma åt det aktören implementerat medvetet och välplanerat (Esaiasson et 

al. 2017, 210). Metoden lämpar sig bäst för uppsatsen eftersom den ger stöd i att studera text 

och medias representation av en händelse. Metoden möjliggör därmed att definiera olika 

händelser (Tankard 2001, 96). Därmed är framing ett alternativt sätt att studera 

masskommunikation och den effekt kommunikation har på samhället (Tankard 2001, 95). 

Metoden är användbar i studier om medier eftersom rapporteringar från medierna påverkar 

publiken. I detta fall mediernas gestaltning av Åkesson. Dessutom är framing viktig eftersom 

den ger stöd i att identifiera avgörande punkter i opinionsbildande (Tankard 2001, 96).  

En kvalitativ metod är alltså mer användbar för uppsatsen då den ämnar studera en samling av 

text för att analysera mediernas gestaltning. Istället för en kvantitativ innehållsanalysmetod 

som fokuserar på ett stort antal detaljerade analysenheter (Esaiasson alt. 2017, 210).  

Den kvantitativa metoden lämpar sig för studier vars syfte är att sammanställa hur ofta 

någonting förekommer. Exempelvis hur många gånger en regering får chans att framföra sitt 

budskap i massmedier (Esaiasson alt. 2017, 198). Dock är kvalitativ forskning i högre grad 

inriktad på ord, till skillnad från kvantitativ forskning som är mer inriktad på siffror (Bryman 

2011, 340).  

Det förekommer alternativa sätt att genomföra den typ av undersökning som uppsatsen ämnar 

utföra. Exempelvis är diskursanalys ett alternativt val för analys av naturliga och påhittade 

samtal och texter. Ytterligare ett alternativ hade varit analys av Åkessons muntliga uttalanden 

med stöd av samtalsanalys (Bryman 2011, 340 -345). Eftersom det är ont om tid i en 

kandidatuppsats har genomförande av intervju med relevanta respondenter uteslutits. Istället 

har genomgående läsning av artiklar från dagspress genomförts. Uppsatsen har därmed 

uteslutit ytterligare ett tillvägagångssätt nämligen ”agenda setting” som syftar till att studera 

händelser (samhällsfrågor) som medierna avser viktigast. Alltså utgångspunkten för 
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dagordningen. Centralt är således framing metoden som gestaltar hur en händelse eller ett 

problem framställs i medierna (Tankard 2001, 101). 

Vidare är fördelarna med framingmetoden att andra forskare kan genomföra undersökningen 

och finna samma resultat. Med andra ord går undersökningen att replikera. Dessutom kan 

reliabiliteten tas till fasta eftersom partiskhet utesluts (Tankard 2001, 103). I en studie som 

denna bör det beaktas att nyhetsmedier lyfter det som mediet vill rapportera. Därmed är det 

inte alltid alla röster som inkluderas i en artikel. Istället inramas röster som lyfter en viss sida. 

Därmed är det svårt att undvika partiskhet (Tankard 2001, 95). I denna studie är det alltså 

mediernas artiklar som stärker validiteten då mediernas gestaltning av Jimmie Åkesson 

kommer från säkra källor. En säker data stärker dessutom även reliabiliteten. I detta fall är 

även det insamlade datat transparent vilket innebär att andra studenter och forskare kan 

åstadkomma samma resultat om de gör om undersökningen (Bryman 2011, 360-364).  

Kritik mot den kvalitativa metoden kan ges för att den anses brista i dess generaliserbarhet på 

grund av de få fall som väljs ut i forskningsstudier. Alltså för få individer eller organisationer. 

Få fall anses därmed inte vara representativt för alla andra fall (Bryman 2011, 369). I 

uppsatsen är det en partiledare som är central, dock argumenteras att en avgränsning är av vikt 

i en kandidatuppsats. Det är dessutom vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar 

med ”måttliga” generaliseringar. Fallstudier av ett visst ämne kan jämföras med ett annat 

liknande ämne av kvalitativa forskare (Bryman 2011, 369). Likaså kan denna studie jämföras 

med en annan svensk partiledare. Det finns självfallet en risk i att artiklarna kan ge en skev 

bild av Åkesson på grund av misstycke för partiet. Dock har samtliga artiklar valts ut kritiskt 

eftersom de bidrar med relevant data för uppsatsen. 

I uppsatsen sker ett tvåstegs-förfarande för att studera det samlade datat om mediernas 

gestaltning av Åkesson. Det är all text från alla tre tidningar och de utvalda årtalen, som 

beskriver Åkessons ledarstil som sammanställts. I det första steget har alla artiklar som 

beskriver Åkessons ledarstil i stort beaktats. I det andra steget har ett urval av artiklar som 

skildrar Åkessons ledarstil och egenskaper enligt tidigare forskning om transformativ 

ledarskapsteori valts ut. Det andra steget tillför alltså uppsatsen relevant data för att analysera 

om Jimmie Åkesson omskrivs av medierna som en transformativ ledare.  

 

5.1 The multifactor leadership questionnaire & Full Range of 

Leadership model 
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Transformativt ledarskap kan mätas med stöd av två modeller: The multifactor leadership 

questionnaire (MLQ) och Full Range of Leadership model (FRL). Dessa modeller bistår med 

riktlinjer för att identifiera transformativa ledare genom fyra kategorier Idealized 

Influence(II), Inspirational Motivation (IM), Intellectual Stimulation (IS) och Individualized 

Consideration (IC). Dessa begrepp skiljer sig från varandra men modellerna har dock slagits 

ihop i uppsatsen.  

MLQ-modellen mäter karaktärsdrag hos transformativa ledare. Alltså ledare som inspirerar 

sina följare till att leda men även ledare som belönar sina följare (Bass & Riggio 2006, 20-

23). FRL mäter aktivitet och effektivitet. Aktivitet mäts genom att studera engagemang hos 

ledaren, hur aktiv eller passiv ledaren är i sin roll mot andra samt om uppsatta mål genomförs. 

Effektivitet mäter ledarstilen och dess effekt på följarna. Det är alltså ledarens presterande, 

motivation och välbefinnande som mäts enligt denna modell (Bass & Riggio 2006, 167). 

5.2 Operationalisering  

Den teoretiska definitionen av de fyra I-na har operationaliserats för att undersöka mediernas 

framställning av Jimmie Åkessons ledarskapsstil. Uppsatsens tillvägagångssätt att identifiera 

de fyra I-na sker genom MLQ- och FRL- modellerna som nämnts ovan. Under respektive 

kategori förekommer alltså begrepp från båda modellerna som jag sedan har operationaliserat. 

Eftersom teorin bidrar med övergripande beskrivningar av en transformativ ledare 

förekommer alltså inte exakta begrepp i uppsatsen från litteraturen. Istället har begrepp som 

har samma betydelse nyttjats för att inte skapa förvirring och för att undvika långa meningar. 

De operationaliserade begreppen implementeras i uppsatsen genom att studera begrepp som 

utformats av ovanstående modeller. Sedan genomförs en analys av artiklar som lyfter 

Åkessons karaktärsdrag som partiledare. Och därefter undersöks om Åkessons ledarstil 

platsar in under de fyra I-na.  

 

5.3 Kategori 1: Idealized Influence (II) 

Under denna kategori (II) kan transformativa ledare identifieras genom två kännetecken. Det 

första är karaktärsdrag hos ledaren och det andra är anhängarnas syn på ledaren. 

Ledare som platsar under denna kategori strävar efter gemensam vision och mål, ledaren intar 

även rollen som förebilder åt anhängarna. Vidare är etik och moral av vikt för ledare av denna 

karaktär dock är det lika viktigt för ledaren att ta sig an risker. Följarna som tillhör denna 
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kategori idealiserar sina ledare. Dessutom anses följande inte som godtyckligt, anhängarna 

tenderar därmed att både identifiera sig med men även efterlikna ledaren. Vidare betraktar 

följarna sina ledare som inspiratörer och visionärer (Bass & Riggio 2006, 6). 

Karaktärsdrag hos transformativa ledare (II) kan urskiljas genom begrepp från texten 

ovan som tillhör modellen MLQ. Jag har därmed valt begrepp från kategorin som jag anser 

sammanfattar teorins beskrivning av transformativa ledare som tillhör (II) (Bass & Riggio 

2006, 6). FRL-modellen har också betraktats i denna kategori, det är därmed 

personlighetsdrag hos effektiva ledare som diskuterats i litteraturen. Dessa beskrivelser har 

jag sedan studerat samt även nyttjat de kärnbegrepp som förekommit i rubriker samt i textens 

innehåll (Bass & Riggio 2006, 167-180). 

Eftersom det är viktigt för ledare i denna kategori att inspirera sina följare har begreppet 

inspiratör valts. Det är även centralt med en gemensam vision och mål och av den 

anledningen tillämpades begreppet visionär samt målmedvetenhet. Dessutom är ledare av 

denna karaktär positivt inställda till att ta sig an risker, vilket leds av begreppet risktagande.  

Baserat på ovanstående text har därmed följande begrepp som kännetecknar ledarens 

beteende tagits i åtanke, vilka är: Inspiratör, visionär, målmedveten och risktagande. Sedan 

har begreppen operationaliserats i nedanstående text. De operationaliserade definitionerna är 

alltså jämförbara med tidigare begrepp och/eller densamma.  

De operationaliserade begreppen är: (Ihärdig, Beslutsam, Risktagande, Hängiven, 

Självsäker och Övertygande).  

 

Det operationaliserade begreppet Beslutsam anser jag beskriver en ledare som är 

målmedveten. Vidare har risktagande även använts i detta sammanhang då jag anser att 

alternativa ord inte kan ersätta kategori (II):s skildring av en transformativ ledare. Jag har 

sedan tolkat modellens beskrivning av transformativa ledares karaktärsdrag som menar att 

ledarna tar sig an risker och att etik och moral har en betydande plats i ledarskapsrollen. Min 

tolkning av texten är att den speglar en ihärdig ledare eftersom ledarna av denna karaktär 

vågar riskera för att nå framgång. Vidare har sedelära en central plats och min tolkning är att 

ledarna är trogna sin roll och av den anledningen valde jag begreppet hängiven.  

Fortsättningsvis har begreppen självsäker och övertygande kombinerats från FRL-modellen, 

som dessutom anses vara karaktärsdrag som är mest förekommande bland transformativa 

ledare. Man menar alltså att effektiva ledare är mer självsäkra. Enligt modellen har alltså 
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ledarna en tro på sina egna förmågor. Av den anledningen är min tolkning att ledarna även är 

villiga att övertala för sin sak, således valdes begreppet Övertygande.  

Karaktärsdragen hos anhängarna till transformativa ledare har sammansatts genom de 

begrepp som var förekommande i MLQ-modellen. Dessa är: Idealiserad, Förebild samt 

Efterlikna.  

De operationaliserade begreppen är enligt följande: (Solidaritet, Dyrkan, Högaktning). De 

operationaliserade begreppen är i detta sammanhang inte identiska med teorin. Det är istället 

begrepp som har samma innebörd som jag har tillämpat. Som alternativ för Idealisera har jag 

valt begreppet Dyrkan. Anhängare till transformativa ledare uppfattar sina ledare som 

förebilder enligt modellen och min tolkning är att anhängarna högaktar sina ledare, därav 

begreppet Högaktning.  Begreppet Solidaritet har tillämpats eftersom jag anser att modellens 

diskussion i texten om anhängarnas relation till transformativa ledare reflekterar definitionen. 

 

5.4 Kategori 2: Inspirational Motivation (IM) 

Kategorin för Inspirational Motivation (IM) bekriver transformativa ledare vars mål är att 

inspirera anhängare att fullfölja utsatt arbete. Ledarna uppmuntrar genom att bidra med 

arbetsmiljö som bringar entusiasm och optimism. Centralt är kommunikation för ledaren som 

menar att en tydlig och gemensam vision om framtiden är av vikt (Bass & Riggio 2006, 6).  

Transformativa ledare uppträder enligt rubriken ovan och de begrepp som förekommer i 

texten är entusiasm, optimism, inspiration och vision som härstammar från MLQ-modellen. 

Modellen menar att ledare i denna kategori anser att inspiration och motivation är av vikt. Det 

förekommer alltså begrepp i litteraturen som tidigare nämnts som är centrala och av den 

anledningen applicerades begreppen i uppsatsen. 

Begreppen som operationaliserats är följande: (Beslutsam, Strategisk, Extrovert, Retorisk, 

Visionär och Målmedveten). I denna kategori förekommer begreppet visionär och 

målmedveten då de är centrala för kategorin. Jag har dock enbart valt att behålla begreppet 

visionär som också förekommer i texten ovan. Sedan har jag tolkat att ledare av detta slag är 

måna om att inspirera samt motivera för att nå ett gemensamt mål. Därmed valde jag att 

addera begreppet målmedveten i operationaliseringen. Fortsättningsvis har jag 

operationaliserat begreppet strategisk eftersom jag tolkar att ledarna i denna kategori är 

välplanerade och som genom inspiration och motivation skapar en miljö där gemensamma 

mål möts. 
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Vidare diskuterar även FRL-modellen att extroverta ledare och goda talare förknippas med 

transformativt ledarskap samt att deras karaktärsdrag platsar in i kategorin IM. Av den 

anledningen har begreppet pratsam operationaliserats till retorisk, jag har dock behållit 

definitionen extrovert eftersom den kännetecknar ledare i denna kategori. Fortsättningsvis är 

min tolkning av modellen att ledare som är extroverta i denna kategori har en ledande 

ställning och detta framgår i litteraturen genom definitionen dominans (Bass & Riggio 2006, 

168–169). Operationalisering har därmed skett till begreppet beslutsam.   

 

5.5 Kategori 3: Intellectual Stimulation (IS) 

Intellectual Stimulation (IS) är kategorin där kreativitet intar en stor plats för transformativa 

ledare. Ledarna agerar innovativt och återskapande. Anhängarna till kreativa ledare blir inte 

kritiserade om visionen skiljer sig från ledarens, de är istället inkluderade i processen. Istället 

mottas nytt idéskapande genom att finna nya infallsvinklar (Bass & Riggio 2006, 7). 

Begreppen nedan karaktäriserar transformativa ledare från MLQ-modellen. Dessa 

tillskrivs ledare som enligt modellen främst strävar efter att skapa en kreativ miljö. Av den 

anledningen har därmed modellens definitioner som är centrala tagits med i uppsatsen det vill 

säga innovativ, återskapande och kreativ.  

Operationalisering har skett enligt följande: (Innovativ, Kreativ, Transparent och 

Autentisk). I denna kategori förekommer en tydlighet om ledarnas karaktär och centralt är 

stimulans av vikt för dess anhängare/anställda. Innovativ och kreativ är de begrepp som 

förekommer i texten och som jag anser har en tydlig och betydande roll för kategorin, av den 

anledningen ändrades inte begreppet i operationaliseringen. 

Vidare diskuterar FRL-modellen social intelligens vilken understryker vikten av att 

hantera och leda individer. Eftersom MLQ-modellen diskuterar öppenhet och okritisk 

omgivning är min tolkning att ledare i kategorin (IS) strävar efter transparent miljö. 

Transparens menar jag också kräver trovärdighet, därmed är min förklaring att ledarna av 

detta slag kan tolkas som autentiska (Bass & Riggio 2006, 172-173). Av den anledningen har 

begreppen transparent och autentisk tillkommit i operationaliseringen. 

 

5.6 Kategori 4: Individualized Consideration (IC) 
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I den sista kategorin Individualized Consideration (IC) karaktäriseras transformativa ledare 

som uppskattar sina följare, genom att lyssna till individens behov. För ledare under denna 

kategori är motivering, coachning och mentorskap av vikt för både verksamhetens och 

individens utveckling samt för ett stödjande klimat. Uppmuntran till utveckling sker genom 

god kommunikation mellan ledare och följare (Bass & Riggio 2006, 7). 

De begrepp som valts ut för att sedan operationaliseras är från MLQ-modellen och texten 

ovan, vilket är ett sammandrag av de centrala begreppen som tillskrivs en ledare av (IC) 

karaktär. Dessa är motivering, coachning, mentorskap och kommunikation.  

Ovanstående begrepp har därmed operationaliserats till: (God kommunikatör, Hänsynsfull och 

Bra ledarskap). Eftersom modellen diskuterar vikten av kommunikation för ledare i kategorin 

har därmed begreppet god kommunikatör brukats. Vidare har jag tolkat att ledare som lyssnar 

till individens behov som god i sitt ledarskap därmed uppfyller begreppet bra ledarskap i 

operationaliseringen. Slutligen är mitt resonemang att ledare med personlighetsdrag för denna 

kategori är omtänksamma eftersom de ser till att lyssna till individens behov och av den 

anledningen tillämpades begreppet hänsynsfull.  

 

5.7 Tabell 1 

I Tabell 1 framgår en sammanställning av de operationaliserade begreppen samt vad som 

kännetecknar ledarnas anhängare. Dessa begrepp söktes i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten 

och Sydsvenskan under valåren 2014 och 2018. Nedanstående begrepp tillför uppsatsen 

relevant data för det analytiska ramverket. Detta syftar till att undersöka om medierna 

framställer Jimmie Åkesson egenskaper som transformativ ledare.  

I tabellen nedan förekommer en översikt av begreppen som operationaliserats från de fyra I-

na. Tabellen är en sammanfattning av kapitel 5.4 – 5.7. Tabellen verkar därmed som 

vägledning av uppsatsens analytiska ramverk. 

Tabell 1: Översikt av begrepp som söktes i artiklarna 

Idealized Influence 

(II) 

Inspirational 

Motivation (IM) 

Intellectual 

Stimulation (IS) 

Individualized 

Consideration (IC) 

Ihärdig Beslutsam Innovativ  God kommunikatör  

Beslutsam Strategisk  Kreativ  Bra ledarskap 
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Risktagande Extrovert  Transparent  Hänsynsfull  

Hängiven Retorisk Autentisk   

Solidaritet Visionär   

Dyrkan Målmedveten   

Högakta    

Självsäker    

Övertygande    

 

 

6. Resultat och analysramverk 

I denna del presenteras resultatet från det samlade materialet. Det är alltså data från 1484 

artiklar som samlats in från de tre tidningarna under valåren. Alla artiklar har inte tagits med i 

denna uppsats. Efter en granskning av det insamlade datat har ett relevansurval genomförts. 

Artiklar som inkluderats är enbart mediernas beskrivning av Åkessons ledarskapsstil. Därmed 

inte artiklar som omskriver Åkesson i samband med partiet. Åkessons ledarstil omskrivs av 

medierna i totalt 51 artiklar. Efter en granskning av artiklarna noterades att 39 artiklar 

tillskriver Åkessons ledarstil i enlighet med de fyra I-na. Därmed är den sistnämnda 

samlingen av artiklar det som analyserats i uppsatsens del enligt Bass & Riggios teori. Detta 

för att besvara om medierna tillskriver Åkesson egenskaper som transformativ ledare eller 

inte. 

I kapitel 6.3 presenteras en sammanställning av Jimmie Åkessons ledarstil i generella drag 

från samtliga tre tidningar och valåren 2014 och 2018. I kapitel 6.7 presenteras en 

sammanställning om Åkessons ledarstil som platsar in under de fyra I-na. Det har varit en 

skillnad i insamlingen av artiklar, då Dagens Nyheter och Sydsvenskan var försedda med en 

bredare samling av artiklar om Jimmie Åkesson. Däremot har Göteborgs-Posten publicerat 

färre artiklar om Åkesson än övriga tidningar.  

De begrepp som har beaktats kommer från de fyra I-na (Idealized Influence (II) Inspirational 

Motivation (IM) Intellectual Stimulation (IS) Individualized Consideration (IC). Under 

respektive kategori har begrepp studerats för att svara på uppsatsens syfte om huruvida 
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Åkesson beskrivs som tranformativ ledare av medierna. Det är alltså inte alltid de exakta 

begreppen från operationaliseringen som förekommit i artiklarna. Därför har mediernas 

skildring av ledaren tolkats genom att studera motsvarande betydelse för respektive begrepp. 

Exempelvis har Åkesson beskrivits som en ledare som “lägger ned sin själ” för partiet. Denna 

beskrivning har jag tolkat genom att kategorisera Åkesson som en ledare vilken motsvarar det 

operationaliserade begrepp “Hängiven”. Begreppet hör därmed till kategorin – Idealized 

Influence II. För vägledning och analys är alltså kapitel 5.4 - 5.7 av vikt samt tabell 1. 

 

6.1 Övergripande om Åkessons ledarstil – Valår 2014 

Dagens Nyheter 

Jimmie Åkesson beskrivs av Dagens Nyheter som en lugn partiledare under valåret 2014 

(Birgersson 2014, s. Ledare 4 ). Vidare diskuteras att partiledaren agerar som fridstörare i sin 

roll som politiker och att hans drivkrafter som partiledare inte är koncentrerade i partiets 

ideologi. Åkesson anses med andra ord vara en skicklig agitator (Björkman 2014, s. General 

5).  

Göteborgs-Posten 

Jimmie Åkesson utmålas som en partiledare skicklig på att ställa grupper mot varandra för 

egen vinning (Byström 2014, s. 46-47 Kulur Nöje). Åkesson skildras vidare som den mest 

förljugna politiker som beträtt en offentlig scen (Stenius 2014, s. Kultur Nöje 62). 

Sydsvenskan  

Jimmie Åkesson beskrivs som en ledare som trots missnöje fortsätter att bevara partiet 

toppstyrt (Lönnaeus & Frennesson 2014, s. Special 9-12). 

6.2 Sammanfattning  

Under valåret 2014 har de tre dagstidningarna skildrat Jimmie Åkessons ledarstil.  

Dagens Nyheter beskriver Åkesson som en lugn partiledare. Men även som en ledare som 

skapar bråk. Gestaltningen av tidningen är enligt min tolkning en ledarstil som framhävs i 

annan teori än den transformativa. Möjligen platsar beskrivningen om ”lugn ledare” i Möllers 

skildring av pragmatiska svenska partiledare. Vidare är den sistnämnda omskrivningen av 

partiledaren inte i samklang med den transformativa teorin eftersom en bråkig ledare inte 
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kännetecknas under de fyra I-na. Ytterligare förekommer beskrivningar av Åkesson som icke- 

ideologisk och min tolkning av skildringen är att Åkesson inte anses vara en del av den 

Sverigedemokratiska idéläran. Alltså inte en politisk teoretiker. Med andra ord en ledare som 

inte har en vision för den politik han representerar. Denna framställning är ett exempel på 

beskrivning som är tvärtemot det Bass & Riggios diskuterar i kategorin (II) då ledare i 

kategorin kännetecknas av en tydlig vision. Av den anledningen anser jag att tidningens 

gestaltning inte har någon samhörighet med teorin. 

I Göteborgs-Posten skildras ledaren som en lögnaktig person. Enligt den transformativa 

ledarskapsteorin framkommer inte personlighetsdrag av denna karaktär. Istället diskuterar 

författarna, lyssnande och motiverande ledare (IC), vilket strävar efter rollen som förebild 

(II). Dessa beskrivningar som framgår i teorin, är alltså tvärtemot tidningens framställning av 

partiledaren. Av den anledningen finns ingen liknelse med teorin. 

I Sydsvenskan gestaltas Åkesson som en ledare som inte är samarbetsvillig och som finner 

egen väg för att bevara SD toppstyrt, trots missnöje. Bass & Riggios diskuterar vikten av 

kommunikation i alla fyra kategorier och menar att en ledare som kännetecknas som 

transformativ tillför verksamheten värde genom coachning (IC) entusiasm (IM), idéskapande 

(IS) och strävan efter gemensamt mål (II). Min tolkning av författarnas beskrivning av 

ovanstående gren är att ledarna strävar efter att samarbeta. Av den anledningen anser jag att 

tidningens beskrivning av Åkessons ledarstil är annat än transformativ.  

Min tolkning är därför att Tidningarnas gestaltning av Åkesson under valåret 2014 är något 

annat än ett transformativt ledarskap.  

6.3 Övergripande om Åkessons ledarstil – Valår 2018 

Dagens Nyheter  

Jimmie Åkesson beskrivs som en ledare som har svårt att visa dominans (Eriksson 2018, s. 

Nyheter 14-15). Dock beskrivs även att Åkesson betyder mer för sitt parti än någon annan 

partiledare (Eriksson & Turesson 2018, s. Reportage). 

Sydsvenskan  

Jimmie Åkessons politiska ledarstil anses ha förändrats till mainstream. Detta på grund av 

Åkessons vilja att närma sig makten (Lönnaeus 2018, s. Nyheter 8). 
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6.4 Sammanfattning  

Under valåret 2018 förkommer som tidigare valår en blandning av både kritik och beröm av 

Åkessons roll som partiledare. 

Inledningsvis beskriver Dagens Nyheter att partiledaren har svårt att visa dominans. Min 

tolkning av tidningens gestaltning är att Åkesson inte uppbär en ledande ställning i sin roll 

som partiledare. Följande skildring av ledaren motsätter den transformativa ledarskapsteorin 

då Bass & Riggios menar att ledare som kännetecknas som transformativa i indelningsgrupper 

(II) och (IM) arbetar mot en tydlig framtidsvision. Vidare framgår att Åkesson betyder mer 

för sitt parti än någon annan partiledare. Jag anser inte att denna framställning går att återfinna 

i teorin eftersom författarna inte formulerar egenskaper om ledare som går att likställa med 

tidningens beskrivning. Men utifrån tidningens formulering är min tolkning att de framställer 

en ledare som är ”viktig” för partiet. Och en betydelsefull ledare är inte samma sak som en 

bra ledare. Detta är självfallet inte skrivet i sten då en betydelsefull ledare kan ha en annan 

innebörd än den som diskuteras i uppsatsen.  

Slutligen framgår i Sydsvenskan att Åkessons ledarstil övergått till ”mainstream”. Min 

tolkning av ovanstående gestaltning är att Åkessons ledarskap är ”vanligt” det vill säga ingen 

enastående ledarstil. Bass & Riggios diskuterar istället hur ledare av transformativ karaktär 

verkar innovativt. Av den anledningen anser jag att tidningens gestaltning inte stämmer med 

teorin.  

Under valåret 2018 är det magert med artiklar om Åkessons ledarstil i jämförelse med valåret 

2014. Precis som tidigare valår beskriver dagspressen Åkesson som ledare, men dock som 

annat än en transformativ ledare. 

 

6.5 Åkessons ledarstil under de fyra I-na - Valår 2014 

Retorik 

I Dagens Nyheter beskrivs Jimmie Åkesson som en ledare medveten om sitt mål. Det vill 

säga. en ledare som vill nå samhällstoppen. Med andra ord en ledare med avsikt att ta sig upp 

till eliten (Wijk 2014, s Frontpage 1). Partiledaren beskrivs som retorisk, med strategisk 

förmåga (Björkman 2014, s. General 5). En lugn ledare som är fruktad debattör (Wijk 2014, s. 

General 8–9). Med glidande verbalitet som tar honom genom intervju efter intervju. Som 

dessutom klarar sig under hetsiga frågeställningar då han beskrivs som en lugn partiledare 
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(Birgersson 2014, s. Ledare 4). Vidare gestaltas Åkesson som en ledare som lägger ner sin 

själ för sitt parti, för att SD helt enkelt ska framstå i bättre dager (Hagerman 2014, s. General 

5). Åkesson framställs därmed som en mycket skicklig partiledare (De la Reguera et.al 2014, 

s. Nyheter 14) som strävar efter att växa och inta makt genom att långsiktigt och målmedvetet 

leda sitt parti (Björkman 2014, s. Ledare 4). Åkesson beskrivs även som retoriskt skicklig. I 

väljarnas ögon mycket betydelsefull för Sverigedemokraterna (Stenberg 2014, s. Nyheter 10). 

Dessutom skildras Åkesson som ensam i rollen som politiker i sitt parti. Samt att 

Sverigedemokraterna mot förmodan fallerar utan Åkesson som partiledare (Hulthén 2014). 

Övertygande 

Jimmie Åkesson gestaltas i Göteborgs- Posten som en tydlig ledare (Grahn-Hinnfors 2014, s. 

Nyheter 6–7). Partiets ideolog (Nilsson 2014, s. Nyheter 8). Som dessutom behandlas som en 

rockstjärna av sina anhängare (Mattsson 2014, s. Ekonomi 16). Och hans retoriska förmåga 

bedöms som god (Eksvärd 2014, s. Kultur Nöje 50–51). 

Strategisk 

Jimmie Åkesson beskrivs som strategisk i sin roll som ledare enligt Sydsvenskan. Särskilt i 

sin valrörelse. Därutöver beskrivs hans retoriska tillvägagångssätt som effektivt (Lönnaeus 

2014, s. Sverige 6-9). Dessutom beskrivs han som betydelsefull för partiet eftersom han anses 

vara partiet för många väljare (Bengtsson 2014, s. Sverige 32). Samt partiets ideolog (Nilsson 

2014, s. Sverige 6-7). 

 

6.6 Sammanfattning 

I Dagens Nyheter beskriver tidningen att Åkesson är medveten om att nå samhällstoppen 

genom långsiktiga planer för partiet. Denna beskrivning av ledaren förekommer i den 

diskussion som förs av Bass & Riggio kring karaktärsdrag av transformativa ledare i kategori 

(II). Författarna menar att dessa ledare har en tydlig framtidssyn. Dessa ledare kännetecknas 

vidare av att deras anhängare betraktar dem som inspiratörer. Därför är min tolkning att 

tidningens gestaltning framställer min beskrivning av en ”målmedveten ledare” i tabell 1 (II).    

Vidare förekommer beskrivningar av Åkesson som en skicklig, retorisk och verbal ledare. 

Alltså kännetecken som Bass & Riggio menar finns i transformativa ledare som värdesätter 

kommunikation. Min förståelse av dagspressens framställning av partiledarens förmåga att 
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kommunicera anser jag tillhör kategorin (IM) genom begreppet “retorisk" eftersom teorin i 

denna gren understryker vikten av en ledares roll att kommunicera. Av den anledningen anser 

jag att tidningens gestaltning av Åkessons glidande verbalitet samt beskrivning av ledaren 

som god retoriker faller under samma begreppsdefinition som den senare beskrivningen. Som 

nämnts i tidigare kapitel framställs partiledaren som en "lugn ledare” vilket är en beskrivning 

av ledarstil annan än transformativ eftersom det inte förekommer diskussioner om 

transformativa ledare som ”lugna” i Bass & Riggios litteratur under de fyra I-na. Däremot 

diskuterar författarna transformativa ledare som tar sig an risker och intar rollen som 

förebilder. Alltså ledare som inte anses egensinniga. Bass & Riggios karaktärsdrag anser jag 

stämmer in med tidningens beskrivning av Åkesson (redo att lägga ned "sin själ" för partiet). 

Min tolkning är att tidningen framställer ett karaktärsdrag som jag har beskrivit som 

"Hängivna" (II).  

Ytterligare karaktärsdrag som återfinns i Bass & Riggios teori är tidningens gestaltning av 

Åkesson som “skicklig ledare”. Bass & Riggio menar att ledare som är innovativa 

problemlösare, alltså ledare som är återskapande, återfinns i kategorin (IS). Min tolkning av 

författarnas resonemang är att de beskriver en sakkunnig ledare. Vilket leder tillbaka till 

mediernas framställning av partiledaren. Jag anser därmed att Åkessons utmärkande egenskap 

som skicklig ledare återfinns i tabell 1 under ”Bra ledarskap". Partiledaren gestaltades även 

som den enda ”riktiga” politikern i partiet och att SD mot förmodan faller utan partiledaren i 

spetsen. Tidningens beskrivningar av Åkesson som den ”riktiga” ledaren tolkar jag som att 

partiledaren anses som en kvalificerad ledare och att hans ledarskap är nödvändigt eftersom 

partiet rasar utan Åkesson i ledningen. Detta är ännu en gestaltning som jag anser beskriver 

skickligt ledarskap. Diskussion om skickligt ledarskap förekommer i Bass & Riggios teori då 

författarna menar att ledare som tillhör kategorin (IC) kännetecknas främst av deras strävan 

att förbättra verksamheter genom att vägleda och ta hänsyn till de behov som framgår i den 

enskilda verksamheten. Min bedömning är att tidningens gestaltning är i liknelse med teorin 

och är därför jämförbar med termen ”Bra ledarskap” i tabell 1. 

 

Fortsättningsvis skriver Göteborgs-Posten att Åkesson är en tydlig ledare. Denna 

gestaltning av Åkessons ledarstil kan vara svårtolkad då tydligt ledarskap inte är samma sak 

som en skicklig ledare. Jag har däremot tolkat begreppet "tydlig" som karaktärisering av 

bestämt och uppenbart ledarskap eftersom Bass & Riggio diskuterar att transformativa ledare 

är konsekventa med tydlig framtidssyn. Av den anledningen anser jag att tidningens 
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gestaltning av Åkessons ledarstil platsar in under kategori (II). Detta då begreppet 

"beslutsam" anses skildra partiledarens karaktärsdrag i tabellen. Vidare framgår att Åkessons 

anhängare behandlar honom som en rockstjärna. Min tolkning av denna skildring är att 

partiledaren värderas högt av sina anhängare. Det är alltså det som Bass & Riggio menar 

kännetecknar transformativa ledare i kategori (II) då dessa idealiseras och värderas högt av 

sina anhängare samt att ledarna betraktas som förebilder. Av den anledningen anser jag att 

tidningens framställning av Åkesson beskriver en ledare i tabell 1, genom begreppet 

"Högaktning”. Jimmie Åkesson beskrivs även som en politiker som ser sig själv som ”den 

samlande kraften”. En ledare som kan överbrygga motsättningar (Vanareis 2014, s. Kultur 

Nöje 46–47). 

Slutligen är det Sydsvenskan som gestaltar Åkesson som en “strategisk ledare”. Denna 

framställning går att finna i Bass & Riggios beskrivning av transformativa ledare (IM) som 

kännetecknas av att de inspirerar och motiverar sina anhängare. Min förklaring till denna 

jämförelse är att ledare som finner nya tillvägagångssätt att motivera sina anhängare framstår 

som taktiska. Av den anledningen anser jag att mediernas gestaltning platsar in i tabell 1 

under begreppet "Strategisk". Fortsättningsvis beskriver tidningen att Åkessons ledarstil är 

retorisk och effektiv vilket diskuteras i Bass & Riggios litteratur. Författarna argumenterar att 

ledare vars karaktärsdrag kännetecknas av god kommunikation går att finna under kategorin 

(IM). Mitt resonemang om dagspressens framställning av partiledaren är att hans talförmåga 

varit framgångsrik i hans politiska ledarroll vilket även ligger till grund för att jag tolkar 

tidningens gestaltning som "Retorisk” i tabell 1. Vidare skriver tidningen att Åkesson anses 

"vara partiet" för många väljare. Denna gestaltning kan vara svår att tolka men min avvägning 

är att Åkesson förknippas som ett med partiet. Alltså det Bass & Riggio menar beskriver en 

transformativ ledare (II) som anses som ideolog av sina anhängare. Följande gestaltning 

klassificeras i uppsatsen genom begreppet "visionär" i tabellen. Tidningen framställer även 

Åkesson som den bärande kraften i partiet. Min tolkning av denna beskrivning är att 

partiledaren anses tillföra viktig arbetsförmåga. Denna karaktärisering av ledare återfinns 

enligt Bass & Riggio i kategori (IC). Jag anser därmed att tidningens skildring motsvarar 

tabellens begrepp ”Bra ledarskap”. 

 

6.7 Åkessons ledarstil under de fyra I-na -– Valår 2018 

Visionär 
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Jimmie Åkesson framställs i Dagens Nyheter som partiledaren med störst “självförtroende” 

när han intar plats i talarstolen (Rosén 2018, s. Nyheter 13). Åkesson beskrivs vidare som en 

partiledare som förändrat svensk politik under sina tretton år som partiledare (Stenberg 2018, 

s. Nyheter 8). Han betraktas dessutom som visionär vars syfte är att få makt och respekt. 

Fortsättningsvis beskrivs Åkesson som en ledare som förändrat SD:s rykte samt styrt partiet 

till att bli Sveriges tredje största riksparti (Svensson 2018, s. General 4). Alltså en 

målmedveten partiledare som primärt vill driva igenom sin politik. Samt att Åkesson steg för 

steg ämnar att närma sig makten (Dagens Nyheter 2018, s. Ledare 2). Åkesson bedöms vara 

en ledare som inte ger upp och istället finner på en strategi. Denna ledarstil beskrivs som 

fungerande samt att partiledaren har ett starkt förtroende bland sina väljare. Men även att han 

är den ledare som betytt mest för sina väljare under valåret 2018 (Eriksson 2018, s. Nyheter 

10-12). Åkesson betraktas dessutom som en hjälte av många anhängare (Eriksson 2018, s. 

Nyheter 12). Partiledaren vill få makt, på riktigt (Bendjelloul & Eriksson 2018, s. Nyheter 12–

13). Han beskrivs som en ledare vars mål är att uppnå visionen och återskapandet av 

folkhemmet (Dagens Nyheter 2018, s. Ledare 2). 

 

Självsäker 

Jimmie Åkesson gestaltas i Göteborgs-Posten som visionär med tydlig vägriktning mot det 

moderna folkhemmet (Larsson & Ekström 2018, s. Nyheter 10-11). Hans retorik framställs 

som framgångsrik (Eksvärd 2018, s. Teknink och trender 36). Dessutom framgår att Åkessons 

självförtroende är påtagligt (Larsson 2018, s. Nyheter 12–13). Åkesson beskrivs vidare som 

den enda svenska politiker som talar mest sanning (Herbjornsrud 2018, s. Kultur Nöje 40–41) 

 

Målmedveten 

I Sydsvenskan beskrivs Jimmie Åkesson som en prydlig och välformulerad ledare (Avellan 

2018, s. Opinion Huvudledare 2). En målmedveten ledare som sedan år 2005 arbetat för att 

närma sig makten och strävat åt att få SD att bli ett respektabelt parti (Lönnaeus 2018, s. 

Nyheter 8). Många skåningar ser partiledaren som en räddare för Sverige (Lundberg 2018, s. 

Åsikter 11). Vidare skildras ledaren som duktig och sympatisk i sin roll som partiordförande 

(Bredberg 2018, s. General 2). För övrigt gestaltas partiledaren som lugn och sakkunnig. En 

skicklig politiker (Pernbring 2018, s. Åsikter 13).  
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6.8 Sammanfattning  

Åkesson beskrivs av Dagens Nyheter som ”visionär” där syftet är att inta makt och skapa 

respekt. Eftersom tidningen använder begrepp som återfinns i teorin har det förenklat att finna 

samhörighet. Bass & Riggio argumenterar att transformativa ledare som kännetecknas av att 

sträva efter gemensamt uppdrag och mål finns under kategorin (II). I detta sammanhang 

menar jag att tidningens framställning av Åkessons vision om att inta makten även 

förekommer i tabellen med lika begrepp. Gestaltningen av Åkesson som en visionär har alltså 

varit återkommande i tidningen då det har beskrivits att Åkessons vision är att återskapa 

folkhemmet. Detta är ännu en skildring av partiledaren som har tagits i åtanke i uppsatsen 

eftersom det är en beskrivning om Åkessons ledarstil som förekommer i teorin (II). 

Ytterligare en framställning av Åkesson är att han anses målmedveten vilket har varit 

återkommande i tidningen genom olika skildringar. Dels genom termen ”Målmedveten”, men 

även då tidningen beskriver hur partiledaren steg för steg vill närma sig makten för att driva 

igenom sin politik. Vidare förekommer även uttalanden från ledaren själv, om att han vill få 

makt, på riktigt. Dessa skrivelser är därmed av intresse eftersom Bass & Riggio menar att 

ledare som kännetecknas av deras beslutsamhet kan kategoriseras som transformativa då 

dessa utmärkande egenskaper går att finna i kategorin (II). Dessa skäl har beaktats i uppsatsen 

och därmed tolkar jag att tidningens gestaltning speglar begreppet ”Målmedveten” i tabellen. 

Fortsättningsvis förekommer publicering i dagspressen där Åkessons framträdande i 

talarstolen framställs med självförtroende. Denna beskrivning av partiledaren har varit 

förhållandevis svårtolkad därför att Bass & Riggio diskuterat kännetecken hos transformativa 

ledare och inte personlighetsdrag. Däremot diskuterar författarna att ledare som kännetecknas 

i kategorin (II) intar rollen som förebilder åt sina anhängare. Min tydning av teorin är att 

ledare av denna karaktär tar sig an rollen som förebilder eftersom de anser sig klara av 

uppgiften. Alltså förekommer en självtillit vilket har tolkats av mig genom att nyttja 

begreppet ”Självsäker" i tabellen då jag anser att tidningens framställning motsvarar detta 

begrepp. 

Dessutom har gestaltning av Åkesson framkommit då han anses vara en partiledare som “inte 

ger upp”, men som istället finner strategiska vägar att genomföra sin politik. Och detta 

beskrivs som en vinnande ledarstil. Det är därmed två begrepp som har uppmärksammats i 

uppsatsen "strategisk" och skildringen att Åkesson är en partiledare som inte "anses ge upp".  
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Det första begreppet ”strategisk” är en term som resoneras kring av Bass & Riggio och menar 

att ledare av den transformativa karaktären kännetecknas av att de finner lösningar för att 

skapa utmaning samt en meningsfull arbetsmiljö (IM). Med andra ord ledare som strävar för 

att uppnå ett gemensamt mål. Min uppfattning av författarnas argument är att de beskriver 

ledare som helt enkelt är välplanerade och redo att finna vägar för att nå uppsatta mål. 

Tidningen har som sagt framställt Åkesson genom begreppet ”strategisk” och samma term 

påträffas i tabellen. I det andra begreppet beskrivs Åkesson som en partiledare ”som inte ger 

upp”. Denna beskrivning av partiledaren kan relateras till Bass & Riggio (II) som menar att 

transformativa ledare kännetecknas genom deras uthållighet. Av den anledningen har jag 

tolkat författarnas resonemang genom begreppet "Ihärdig" som jag anser har varit en 

jämförbar beskrivning av tidningens framställning av ledaren.  

Vidare förekommer även diskussioner i Bass & Riggios litteratur om innovativa ledare som 

uppmuntrar nyskapande (IS). Detta karaktärsdrag i teorin anser jag har beskrivits av 

tidningen, dock med annan benämning då Åkesson gestaltas som en ledare som “förändrat 

svensk politik”, genom förändringen av partiets rykte. Av det skälet anser jag att tidningens 

framställning går att likställa med begreppet "Innovativ" i tabellen. 

Fortsättningsvis beskriver tidningen att Åkesson styrt partiet till att bli Sveriges tredje största 

parti. Bass & Riggio menar att ledare som strävar efter utmaning genom att fullfölja utsatta 

mål kan ingå i den transformativa ledarskapsgrenen (IM). I det här fallet har jag tolkat 

tidningens gestaltningar av partiledaren som handlingskraftig vilket jag har översatt i tabellen 

genom termerna ”Beslutsam" och "Målmedveten".  

Teorin (II) lyfter även anhängare till transformativa ledare och det framgår i följarnas tillit till 

och respekt för ledaren. Åkessons betydelse för sina anhängare framställs i tidningen. Som 

den partiledare som betytt mest för sina väljare under valåret 2018. Min tolkning av 

tidningens beskrivning av ledaren är jämförbar med begreppet "Solidaritet" i tabellen. Vidare 

är det även tidningens beskrivning av att partiledaren framställs som hjälte av sina anhängare 

som jag anser tillhör kategorin (II) eftersom Bass & Riggio diskuterar att ledare av denna 

karaktär beundras av sina anhängare men även att följarna betraktar ledarna som förebilder. I 

tabellen redovisas ledare som tillhör denna kategori genom begreppet "Dyrkan". 

Göteborgs-Posten har gestaltat Åkesson som en ledare med vision om en tydlig vägriktning 

mot det moderna folkhemmet. I detta sammanhang har det varit av betydelse att studera 

framställningen av partiledaren som "Visionär" men även det som beskrivs som "Tydlig 
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vägriktning". Den förstnämnda kan likställas med det som Bass & Riggio menar är ett 

kännetecken hos transformativa ledare (IM) som eftertraktar en tydlig framtidsvision genom 

att involvera anhängare att sträva efter ett gemensamt mål. Denna beskrivning anser jag har 

varit betydande enkel att tolka, och har formulerats genom begreppet ”Visionär” i tabellen. 

Den sistnämnda framställningen understryker det som teorin avser utmärker transformativa 

ledare, att de finner utmaningar och skapar nya vägar för att uppnå utsatta mål. Mitt 

resonemang kring teorin blir att ledare som tillhör denna kategori kännetecknas som 

välplanerade ledare. Därmed anser jag att mediernas framställning av partiledaren svarar mot 

"Strategisk" i tabell 1. Vidare framställs att Åkessons självförtroende är påtagligt. Den 

transformativa teorin (II) formulerar att ledare som tillhör denna kategori finner lösningar för 

att motarbeta hinder som kommer i vägen för det gemensamma målet. Min tolkning av teorin 

är att den beskriver ledare som är beslutsamma och som ger intryck av att ha god självtillit, 

vilket har betraktats i tabellen som "Självsäker". Fortsättningsvis skriver Göteborgs-Posten att 

Åkesson är en sanningsenlig politiker. Jag anser att följande gestaltning av partiledaren hör 

hemma i Bass & Riggios teori på grund av att författarna beskriver karaktärsdrag hos ledare 

som uppvisar transparens (IS). Alltså ledare som finner vikt i öppenhet och idérika 

tillvägagångssätt. Därmed anser jag att tidningens beskrivning motsvarar begreppet 

”Autentisk” i tabell 1 

Sedan har även Sydsvenskan gestaltat Åkesson som en prydlig och välformulerad ledare. I 

denna kontext är det tidningens framställning av Åkesson som "välformulerad" som är av 

intresse eftersom jag anser att det finns ett samband med teorin (II) då Bass & Riggio 

beskriver att ledare som uppvisar vikten av kommunikation strävar efter att uppfylla 

anhängarnas förväntningar. Av den anledningen är min tolkning av författarnas resonemang 

att de beskriver ledare som helt enkelt har kapaciteten att övertyga. Med andra ord ledare som 

har talets gåva. Därmed anser jag att tidningens gestaltning av Åkesson går att jämföra med 

tabellens formulering "Retorisk". Författarna diskuterar även om målmedvetna ledare, som 

tidigare nämnts i detta kapitel är denna beskrivning återkommande i kategorin (IM). Även i 

denna tidning framställs Åkesson som en “målmedveten” ledare som vill närma sig makten. 

Eftersom begreppet "Målmedveten" är återkommande i tidningen var det en någorlunda 

självklar tolkning att gruppera i tabellen. 

Partiledaren har framställts som sakkunnig och duktig politiker vilket är en skildring som 

förekommer även i Bass & Riggios diskussion om transformativa ledare (IS) som strävar efter 

förbättring genom att involvera anhängare för en gemensam utveckling. Denna beskrivning 
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anser jag framställer en ledare som är erfaren och skicklig eftersom nya kreativa lösningar 

återfinns. I tabellen har jag formulerat teorins skildring genom begreppet "Bra ledarskap". Jag 

anser därmed att denna tolkning motsvarar tidningens gestaltning av ledaren. 

Slutligen uttrycks det att många skåningar ser Åkesson som en “räddare” för Sverige. Min 

förklaring till tidningens gestaltning är att Åkessons anhängare betraktar honom som en 

frälsare, med andra ord en ledare som ska "Rädda" följarna från dagens politiska klimat. Som 

tidigare nämnts i andra artiklar förekommer denna beskrivning av transformativa ledare i 

teorin (II) som menar att ledarna idealiseras av sina anhängare. Min tolkning har formulerats i 

tabellen genom begreppet "Dyrkan" som jag menar uppfyller tidningens gestaltning av 

Åkesson. 

7. Slutsatser  

Uppsatsen syfte var att studera mediernas gestaltning av Jimmie Åkessons ledarstil. 

Frågeställningen löd – framställs Jimmie Åkesson som transformativ ledare i medierna under 

valåren 2014 och 2018?  

Uppsatsen har skrivits fram med stöd från tidigare forskning om transformativ ledarskapsteori 

samt tillämpat kvalitativ framinganalys. Den transformativa ledarskapsteorin har bidragit med 

tillvägagångssätt för att finna karaktärsdrag i transformativa ledare, genom de fyra I-na där 

varje kategori bidragit med begrepp som skildrar en tranformativ ledare och som sedan 

operationaliserats för studiens syfte. I det samlade materialet förekom även artiklar som 

beskrev Jimmie Åkesson som annat än en tranformativ ledare. Dessa framställningar av 

Åkesson har därför inte kunnat analyseras med stöd av den tranformativa teorin. Då begrepp 

som “agitator” och gestaltningen av Åkesson som en “förljugen” partiledare helt enkelt inte 

karaktäriserar en transformativ ledare enligt de kännetecken som förekom i teorin. Däremot 

var majoriteten av data i enighet med de beskrivningar som återfanns i de fyra I-na, genom 

begreppen som operationaliserats i tabell 1. Dessa var återkommande i alla tidningar under de 

båda valåren.  

I ett antal artiklar förekom även precisa begrepp från de fyra I-na. Exempelvis gestaltade 

tidningarna Åkesson som målmedveten, visionär och god retoriker. I de fall där de exakta 

begreppen från teorin inte återfanns, gjordes istället en egen tolkning av de beskrivningar som 

förekom i artiklarna. Exempelvis gestaltades Åkesson som en ledare som inte ger upp. Ett 

begrepp som motsvarar denna beskrivning ansåg jag vara Ihärdig.  
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Vidare har det funnits en skillnad i datamängd från dagstidningarna. Dagens Nyheter och 

Sydsvenskan rapporterade mer om Jimmie Åkessons ledarstil under de båda valåren i 

jämförelse med Göteborgs-Posten. Skälet till att det förekommer skillnader i mediernas 

rapportering, kan härledas till det som argumenterades i uppsatsens syfte nämligen att det kan 

förekomma skillnader i dagspressens rapporteringar eftersom SD:s stöd varierar i de olika 

städerna. Exempelvis har Sverigedemokraterna flest antal anhängare i Skåne och lägst i 

Göteborg. Stockholm har övervägande antal publiceringar eftersom dagspressen har ett 

rikstäckande syfte. Det ska dock påpekas att det inte anträffats någon distinktion i hur 

medierna gestaltar Åkessons ledarstil artiklarna innehöll både kritiska synpunkter men även 

beröm om Åkessons ledarstil.  

I kapitel 6.7 och 6.9 har jag sammanfattat resultatet från data där medierna framställer 

Åkesson som transformativ. Mycket av de beskrivningar som förekommer är karaktärsdrag 

som återfinns i kategorin Idealized Influence (II) och Inspirational Motivational (IM). Under 

den förstnämnda är det kännetecken hos en transformativ ledare, samt deras anhängare som 

karaktäriseras. Eftersom kategorin karaktäriserar transformativt ledarskap utifrån två 

ståndpunkter förekom det mest data i denna kategori. Åkesson beskrivs alltså i alla tre 

tidningar och under de båda valåren ett flertal gånger i kategorin. De begrepp som var 

återkommande i tabell 1 och som kännetecknade Åkessons ledarstil var: hängiven, självsäker, 

ihärdig och beslutsam. Vidare förekom det även beskrivningar om anhängarnas karaktärsdrag 

till följd av begreppen solidaritet, högaktning och dyrkan som var regelbundna 

framställningar i tidningarna. I den sistnämnda kategorin (IM) har Åkesson gestaltats som 

transformativ ledare då beskrivningar av honom som retorisk, visionär, målmedveten 

strategisk och beslutsam var upprepande.  

Sedan är det dock tunt med beskrivningar av ledaren i kategorin Intellectual Stimulation (IS) 

och Individualized Consideration (IC). Dock har det förekommit gestaltning av Åkesson som 

"Innovativ" flertalet gånger (IS). Få beskrivningar har hittats av partiledaren som 

"Hänsynsfull", däremot återfanns framställningar av honom som en "Sakkunnig ledare"(IC). 

Skälen till att det fanns färre data i de förut nämnda kategorierna, kan ligga till grund i att 

ledarna återfinns i deras arbetsmiljö. Bass & Riggio diskuterar hur ledarna i dessa två 

kategorier främst fokuserar på deras interaktion med anhängarna genom att skapa attraktiva 

arbetsmiljöer. Dessutom ger rubrikerna en tydlig beskrivning av vad ledare under dessa 

kategorier ämnar genomföra. Intellektuell stimulans är alltså av vikt i kategori (IS) då 

anhängare värnas att lösa problem genom innovation. Vidare är det även individens behov 
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som uppmärksammas (IC) då ledare i denna kategori motiverar och coachar sina anhängare. 

Teorin lyfter alltså olika aspekter av ledarnas karaktärsdrag och hur de handlar med sin 

anhängare bakom slutna dörrar. Av den anledningen har min tolkning av teorin också 

reflekterats i de operationaliserade begreppen som tillkom i tabell 1, dessa har inte 

förekommit i mediernas framställning av Åkessons ledarstil, med förmodan om att medierna 

helt enkelt lyfter fram den information som finns tillgänglig. Därmed förekom sällan data om 

Åkessons interaktion bakom kulisserna med kollegorna från partiet. 

Min samlade slutsats är att det har förekommit material från valåren 2014 och 2018 där 

dagspressen gestaltat Jimmie Åkesson som en transformativ ledare. Detta eftersom de 

gestaltningar som har återfunnits i uppsatsen har haft ett samband med de karaktärsdrag som 

Bass & Riggio diskuterar i de fyra I-na. Med andra ord anser jag att mediernas beskrivning av 

partiledaren platsar in i den teoretiska begreppsdefinitionen för ett transformativt ledarskap. 

Alltså ”En ledare som agerar, förnyar samt inspirerar och motiverar genom en tydlig vision”. 

Det går inte att bevisa om transformativ ledare har de egenskaper som de säg ha, utan det är 

som sagt enbart teoretiskt. Det kan finns annan vetenskap säger emot att Jimmie Åkesson är 

en transformativ ledare. Men i denna rapport, utifrån den insamlade och granskade data, kan 

slutsatsen dras att Jimmie Åkesson är en transformativ ledare.   

Uppsatsens bidrag har varit att tillföra ett alternativt sätt att studera transformativt ledarskap. 

Framtida studier om denna form av politisk ledarskap kan utvecklas på ett djupare plan. 

Exempelvis i en jämförande studie med två partiledare i en D-uppsats. Vidare kan det vara av 

intresse för politiskt ledarskap i Sverige att studera potentiella transformativa ledare som den i 

Betty Glads studie där partiledares privatliv utforskas för att klarlägga om dessa anses tillhöra 

den transformativa ledarskapskategorin. Fortsättningsvis kan en studie om transformativt 

ledarskap utforskas i liknelse med en icke-transformativ ledare. Exempelvis en karismatisk 

ledare som är nära besläktad med den transformativa ledaren. 

 

 

 

 

 



 

35 

Källförteckning 

 

(u.d.). 

Avellan, H. (den 30 05 2018). Bakom Åkesson. Hämtat från Sydsvenskan: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05085920180530d47c945b7566d25f3

468fb5cd863f398&serviceId=2 

Bendjelloul, K. E. (den 17 3 2018). "Jag vill få makt. På riktigt. Det är klart att jag vill sitta och styra 

landet"- partiledareintervju, Jimmie Åkesson (SD). Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050915201803174a7712c3dfaea86c6f00

86c5890ded29&serviceId=2 

Bengtsson, T. (den 13 09 2014). Åkesson storspelare på nätet. Hämtat från Sydsvenskan: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050859201409132692117&serviceId=2 

Bernard M. Bass, R. E. (2006). Transformational leadership 2. New Jersey: Mahwah. 

Birgersson, S. (den 24 02 2014). Killen från 80-talets Sölvesborg- nyfiken på. Hämtat från Dagens 

Nyheter: https://web.retriever-info.com 

Birgersson, S. (den 24 02 2014). Killen från 80-talets Sölvesborg- Nyfiken på. Hämtat från Dagens 

Nyheter: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050915201402246e72704f9a846eead2b

75dd570b95c59&serviceId=2 

Björkman, A. (den 19 06 2014). Tveksam som vit riddare. Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520140619d0b9a797c1733591104

41a508374e99c&serviceId=2 

Björkman, A. (den 12 09 2014). Åkessons kosmetiska utflykt. Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520140912c8e055b77be3d33c0d4

24526a2d75181&serviceId=2 

Bredberg, H. (den 24 05 2018). Tro inte SD tröttnar på framgång. Hämtat från Sydsvenskan: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0508592018052433908e1ed7096c389c4

4d2ad82975cf3&serviceId=2 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder 2. Malmö: Liber. 

Domellöf-Wik, M. (den 03 07 2014). Expertens beröm av Åkessons tal upprör. Hämtat från 

Göteborgs-Posten: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050802201407031563551&serviceId=2 



 

36 

Ekström, A. L. (den 30 08 2018). Integration ska bygga på assimilering. Hämtat från Göteborgs-

Posten: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050802201808303625180&serviceId=2 

Eksvärd, E. (den 18 02 2018). SD:s retorik behöver inte funka för ditt parti. Hämtat från Göteporgs-

posten: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?serviceId=2&documentId=050802201802183386406 

Eriksson, J. B. (den 17 03 2018). Jag vill få makt. På riktigt. Det är klart att jag vill sitta och styra 

landet" - Partiledarintervju, Jimmie Åkesson (SD). Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050915201803174a7712c3dfaea86c6f00

86c5890ded29&serviceId=2 

Eriksson, K. (den 5 5 2018). Hemlösa mötte Åkesson med hyllningar - och svekdebatt . Hämtat från 

Dagens Nyheter: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520180505054fa74d11c28348b43

dee1a54358aa2&serviceId=2 

Eriksson, K. (den 22 09 2018). Så fångade Åkesson upp misstron - och blockerade politiken . Hämtat 

från Dagens Nyheter: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520180922cb30f5ff66b7c37fce31

96ea365a648e&serviceId=2%20 

Glad, B. (1996). Passing the Baton: Transformational Political Leadership from Gorbachev to Yeltsin; 

from de Klerk to Mandela. International Society of Political Psychology, 1-28. 

Grahn-Hinnfors, G. (den 31 10 2014). M har inte plats för solospelare. Hämtat från Göteborgs-Posten: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050802201410311646183&serviceId=2 

Gustavsson, M. (den 06 04 2014). Det sista geniet. Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0509152014040628df21d4569701ecdca

5cf69629d4ab0&serviceId=2 

Hagerman, M. (den 07 07 2014). Samma gamla SD. Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0509152014070771248bf85db1970fb69

32ba62486f6dc&serviceId=2 

Jimmie Åkesson är en ulv i lammullströja . (den 24 08 2018). Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520180824a5566082c54ca4ef5ee

778c6b2638573&serviceId=2%20( 

Jimmie Åkessons turné kantas av protester. (den 16 05 2014). Hämtat från Göteborgs-Posten: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050802201405161529170&serviceId=2 

Jungar, A.-C. (den 14 09 2014). Organisation nyckel till SD:s framgång. Hämtat från Svenska 

Dagbladet : https://www.svd.se/organisation-nyckel-till-sds-framgang 



 

37 

Larsson, A. (den 08 07 2018). SD-ledarens frustration lyser igenom i talet. Hämtat från Göteborgs-

Posten: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050802201807083559057&serviceId=2 

Lennart Weibull, I. W. (2014). Massmedier, nya villkor för press, radio och tv i det digitala 

medielandskapet 11. Stockholm: Ekerlind. 

lovisa. (den 2 11 2018). Dagens Nyheter. Hämtat från det är klart: www.dn.se 

Lundberg, G. (den 19 09 2018). Visa nu att ni kan rädda vår hundraåriga demokrati. Hämtat från 

Sydsvenskan : https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0508592018091918d6db5b257114802f6

36a424fd3cabe&serviceId=2 

Lundberg, P. (den 10 09 2018). SD störst i 19 av Skånes kommuner. Hämtat från Aftonbladet: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLJlp9/sd-storst-i-19-av-skanes-kommuner 

Låt inte SD kidnappa konservatismen . (den 19 11 2018). Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-info.com/services/archive/search# 

Lönnaeus, O. (den 21 09 2014). Det öppna Sverige. Hämtat från Sydsvenskan: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050859201409212705721&serviceId=2 

Lönnaeus, O. (den 10 04 2018). Balansakten som kan kosta väljare. Hämtat från Sydsvenskan: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0508592018041046cbfae4159cfca0fa3fd

098351e26b0&serviceId=2 

Madestam, J. (den 19 09 2015). Fler politiker måste göra som Åkesson. Hämtat från Expressen: 

https://www.expressen.se/ledare/jenny-madestam/fler-politiker-maste-gora-som-akesson/ 

Möller, T. (2009). Politiskt ledarskap 1. Malmö: Liber. 

Möller, T. (2016). Politiskt ledarskap 2. Stockholm : Liber. 

Nilsson, O. (den 18 10 2014). Åkessons frånvaro öppning för Löfven. Hämtat från Göteborgs-Posten: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050802201410181637110&serviceId=2 

Nilsson, O. (den 18 10 2014). Åkessons frånvaro öppning för Löfven. Hämtat från Sydsvenskan: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050859201410182757301&serviceId=2 

Pernbring, C.-G. (den 14 09 2018). Inte demokratiskt att kasta bort 20 procent av rösterna. Hämtat 

från Sydsvenskan: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05085920180914d6885a9aa2599f479cb

10a12d1dc554b&serviceId=2 

Peter Esaiasson, M. G. (2017). Metodpraktiken, konsten att studera samhälle, individ och marknad 5. 

Stockholm: Wolter Kluwer. 

Peter Esaisson, M. G. (2012). Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad 4. 

Stockholm: Norstedts juridik. 



 

38 

Reguera, E. d., Kihlström, S., Sköld, J., & Törnmalm, K. (den 13 09 2014). SD kände till Åkessons 

problem med spelandet. Hämtat från Dagens Nyheter: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050915201409133814dd0771a32880e0

89468291cf150a&serviceId=2 

Rosén, H. (den 13 6 2018). Sista bataljen i kammaren före valet . Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520180613905d4955ab5f2e5950a

c4b9123a82012&serviceId=2 

Stenberg, E. (den 18 10 2014). Svårt hålla ihop partiet utan Jimmie Åkesson. Hämtat från Dagens 

Nyheter: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=0509152014101858068c54067f8e563a4

bb4724f1d07e2&serviceId=2 

Stenberg, E. (den 16 08 2018). Priset för SD:s stöd kommer bara att öka . Hämtat från Dagens 

Nyheter: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520180816f22097caf88ee5269aab

86fbfdbb4e59&serviceId=2 

Svensson, P. (den 16 mars 2018). Jimmie Åkesson har en förebild i "Game of_thrones". Hämtat från 

Dagens Nyheter: https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520180316347a088b6d3cabd4ce2

9a724e609b61c&serviceId=2 

Wijk, E. (den 10 06 2014). "SD-ledare vill upp och in i eliten". Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=05091520140610fff7966643f83ca85af8b

eb86d9cb9a6&serviceId=2 

Wijk, E. (den 10 06 2014). Jimmie Åkessons dragning till högdjuren. Hämtat från Dagens Nyheter: 

https://web.retriever-

info.com/services/archive/displayPDF?documentId=050915201406104b766c8a0c23b3b0c47

7c1c7fd150bed&serviceId=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


