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Abstract 

 

Titel: Växer lööfen ut i vår igen? – En studie om hur Aftonbladet och Expressen framställde 

Annie Lööf under januari 2013. 

 

Nivå: C-uppsats. 

 

Författare: Daniel Thollén. 

 

Handledare: Gabor Bora. 

 

Examinator: Mathias Sylwan. 

 

Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap III. 

 

Syfte: Att undersöka hur Aftonbladet och Expressen framställer Annie Lööf i deras artiklar 

under januari 2013. 

 

Tillvägagångssätt: Materialet till uppsatsen har hämtats från Aftonbladet och Expressens 

arkiv, på deras hemsidor, med hjälp av sökordet ”Annie Lööf”. 

 

Metod/teori: Kritisk diskursanalys. Med hjälp av John E. Richardsons mall. 

 

Resultat: Uppsatsens resultat visade att, trots några undantag, tidningarnas politiska historia 

gör sig synlig angående rapporteringen om Lööf. Aftonbladet gick generellt sätt hårdare åt 

Lööf, medan Expressen var mer sympatisk i sin rapportering. 

 

Nyckelord: Annie Lööf, Centerpartiet, Aftonbladet, Expressen. 
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1. Inledning 

Centerpartiets tämligen nyvalda partiledare heter Annie Lööf. Denne valdes till 

partiordförande under partistämman i september 2011, vilket innebär att Lööf har varit i 

Centerpartiets topp i knappa ett och ett halvt år.
1
 Det innebär att Lööf är förhållandevis ny och 

oprövad inom den absoluta politiska toppen, till skillnad från exempelvis hennes 

allianskollega, Statsminister Fredrik Reinfeldt, som innehar betydligt större rutin och 

erfarenhet efter sina snart sju år vid makten.
2
 Lööf sitter även i regeringen som 

näringsminister.
3
 

 

Partiet som Lööf styr rodret för är ett klassiskt svenskt parti med en lång och även 

framgångsrik historia, framförallt under 1970-talet var Centerpartiet en stor maktfaktor inom 

svensk politik.
4
 Så tidigt som 1918 bildades partiet, dock under annat namn, och har sedan 

dess varit en del av den svenska politiken. 1958 bytte partiet namn till just Centerpartiet.
5
 

 

Annie Lööfs inledande period i Centerpartiet har präglats av svaga oppositionssiffror samt 

lågt förtroende i största allmänhet, vilket mätningar av sifo har uppvisat.
6
 Därför är det inte 

orimligt att mena att hon står inför en stor utmaning inför valet i september 2014, då det för 

hennes del gäller att utforma en tydlig politik samt bygga upp ett förtroende från väljarnas 

sida. 

 

Den här uppsatsen ska undersöka hur rapporteringen kring Lööf ser ut. Två tidningar ska 

studeras, Aftonbladet och Expressen. Varför dessa två används i undersökningen är för att det 

är Sveriges två största och centrala kvällstidningar. Också är de varandras motpoler. 

Aftonbladet är i grunden en socialdemokratisk tidning,
7
 medan Expressen är en liberal.

8
 

 

Det nyss nämnda motiverar också varför Aftonbladet och Expressen är relevanta för den här 

uppsatsen. Först och främst för att Aftonbladet och Expressen är Sveriges två största 

kvällstidningar, men också för att de står på motsatt sida politiskt. 

                                                           
1
 http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Cs-historia/2010-talet/ (2013-03-12) 

2
 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/tidslinje-viktiga-handelser-for-reinfeldt_6517648.svd (2013-03-12) 

3
 http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Cs-historia/2010-talet/ (2013-03-12) 

4
 Petersson, 2007: 208 

5
 http://www.ne.se/centerpartiet (2013-03-12) 

6
 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lagt-fortroende-for-loof_7782228.svd (2013-03-14) 

7
 http://www.ne.se/aftonbladet (2013-03-29) 

8
 http://www.ne.se/expressen (2013-03-29) 
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Varför det är intressant att studera hur Annie Lööf framställs i dessa två tidningar är att hon 

varit i rampljuset den senaste tiden, i synnerhet under vintern, då Centerpartiet haft sviktande 

förtroende hos väljarna. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida nyhetsartiklar i Aftonbladet och 

Expressen framställer Annie Lööf. Eftersom att de här två tidningarna av tradition har olika 

politiska ståndpunkar ska det bli intressant att se om det finns olikheter i rapporteringen kring 

Lööf. Kan det vara som så att Expressen, som är en borgerlig tidning, är mer ”snäll” i 

rapporteringen än vad Aftonbladet är?  

 

Tidsperioden som ska undersökas är januari månad 2013. Det på grund av att det var under 

vintermånaderna som Lööf och Centerpartiet behandlades som mest i olika former av 

medium, samt leder det också till en nylighet i undersökningsmaterialet.  

 

1.2 Frågeställning 

Den här uppsatsens frågeställning är kort och konkret, den är tydlig för att inte kunna skapa 

utrymme för missförstånd eller problem. Jag väljer att formulera frågeställningen som här 

följer: Hur framställs Annie Lööf i Aftonbladet och Expressen under januari 2013? 
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2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området för olika former av medier finns i flertalet format. Inte minst 

inom huruvida en artikel byggs upp och struktureras och varför journalister och tidningar, 

exempelvis, tar de beslut som de tar. Likaså finns forskning om vilken relevans en rubrik har 

för en journalistisk text, en artikel.  

 

Till exempel skriver journalistprofessorn Håkan Hvitfelt i antologin Forskning om 

journalistik (1988) att rubriker har en betydande relevans i en journalistisk text. Varför det är 

så menar han har att göra med att det är rubriken som sätter sitt tydliga spår för läsaren, det är 

rubriken som den som iakttar artikeln minns och har på näthinnan efter att ha läst texten. 

Innehållet i sig är enligt Hvitfelt inte särskilt relevant för läsarens minne, utan det är i 

synnerhet rubriken som är av största betydelse.
9
 

 

Forskning om relationen mellan politik och medier finns också dokumenterat. Michael 

Schudson, professor i journalistik, diskuterar en problematik i detta förhållande i The 

sociology of News (2011).
10

 Vill journalisterna i fråga i de artiklar som kommer att studeras i 

den här uppsatsen rapportera neutralt och objektivt, eller låter de sig påverkas av att Annie 

Lööf är en, i Sverige, tämligen stor politiker? Det kan komma att påverkar huruvida 

journalisterna väljer att forma sina texter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9
 Carlsson & Hvitfelt, 1988: 124-125 

10
 Schudson, 2011: 147 
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3. Teori  

Den teori som kommer att användas i den här undersökningen är kritisk diskursanalys, det 

kommer även att vara uppsatsens metod. En tydlig anledning till valet att använda mig av 

kritisk diskursanalys är att den undersökningsformen är att till skillnad från andra kvantitativa 

teorier öppnar kritisk diskursanalys upp möjligheten att vara mer tolkande i sitt 

förhållningssätt. Även är det som så att teorin ser till ett större sammanhang, det vill säga att 

kritisk diskursanalys inte enbart analyserar det som sägs och skrivs, utan sammanhanget i det 

hela är också relevant. Likaså vägs också ”det dolda” in i den här formen av kritisk 

diskursanalys.
11

 Dessutom öppnar den här teorin upp möjligheten att analysera hur någonting 

framställs i textens helhet, istället för att enbart ta hänsyn till vad som står ordagrant. Till 

exempel kan uttryck som för den breda allmänheten har en negativ klang studeras, och vad 

det uttrycket sätter för prägel på artikeln som helhet.
12

   

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att kritisk diskursanalys är ett passande redskap för att 

genomföra den här undersökningen, den lämpar sig väl för att studera artiklar i tidningar som 

Aftonbladet och Expressen tack vare dess utformning. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Richardson, 2007: 15 
12

 Richardson, 2007: 20 
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4. Metod och material 

Metoden som används i den här uppsatsen är precis som teorin, det vill säga kritisk 

diskursanalys. Den teorin/metoden lämpar sig väl för den här formen av undersökning. I 

synnerhet med tanke på att undersökningen behandlar Aftonbladet och Expressen. 

 

4.1 Begränsning 

För att få en mer exakthet i det som undersöks och för att möjliggöra bästa möjliga resultat, 

har jag valt att begränsa mig till att enbart analysera artiklar som publicerades Aftonbladet 

och Expressen under januari 2013. Att göra tidsomfånget större skulle leda till ett allt för stort 

material, vilket är anledningen till att de artiklar som kommer att undersökas i den här 

uppsatsen kommer endast att vara från januari månad. 

 

4.2 Tillvägagångssätt  

För att hitta de artiklar som ingår i den här uppsatsens undersökning gick jag in på 

Aftonbladet hemsida respektive Expressens hemsida, skrev in sökordet ”Annie Lööf” och 

sedan klickade jag mig vidare på underrubriken Nyheter på Aftonbladets hemsida, på 

Expressens hemsida klickade jag mig in på underrubriken Endast artiklar. Eftersom att 

Centerpartiet, som Annie Lööf är partiledare för, ingår i Alliansen kom det givetvis upp 

flertalet, för den här undersökningen, irrelevanta artiklar som behandlar Alliansens politik i 

stort när underrubrikerna Nyheter och Enbart artiklar studerades. Dessa är inte av intresse i 

den här undersökningen, då den här uppsatsen endast avser att studera huruvida Aftonbladet 

och Expressen målar upp Lööf. Därför ingår dessa artiklar inte i undersökningsmaterialet. 

Istället är det fokus på de artiklar som behandlar Annie Lööf som politiker och person i den 

här uppsatsen, och i de artiklar där hon omnämns i rubriken och därför är en tydlig 

huvudperson.  

 

Antalet artiklar som publicerades på Expressen som hade en direkt anknytning till Annie Lööf 

under januari 2013 var 16. Motsvarande siffra på Aftonbladet var tolv. Det vill säga att 

Expressen rapporterade om Lööf fler gånger än Aftonbladet under den bestämda tidsperioden. 

 

Rubrikerna på artiklarna i Aftonbladet är följande: Internt uppror hotar Annie Lööf (2013-01-

05), Här svarar Annie Lööf om C-krisen (2013-01-09), Annie Lööf avbryter semestern (2013-

01-09), Bard försvarar Annie Lööf (2013-01-09), Annie Lööf var för månggifte (2013-01-10), 
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Lööf talade ut om C-bråken (2013-01-10), Annie Lööf i SVT Aktuellt (2013-01-10), Lööf: Åkte 

hem för att styra debatten rätt (2013-01-10), Krisen får väljarna att svika Lööf (2013-01-11), 

Annie Lööf flydde frågor om bottensiffrorna (2013-01-20), Annie Lööf byter strategi – för att 

lugna interna kritiker (2013-01-22), Skakad Lööf stoppar nytt välfärdsprogram (2013-01-28). 

 

Titlarna på artiklarna i Expressen är följande: Lööfs nya huvudvärk: Alternativt C-program 

(2013-01-09), Annie Lööf avbryter semestern efter krisen (2013-01-09), Hatt: ”Annie har 

uppförsbacke just nu” (2013-01-09), Nu talar Annie Lööf ut om kritikstormen (2013-01-09), 

Distrikt ställer nytt krav på Annie Lööf (2013-01-09), Annie Lööf kommer hem – till kritiken 

(2013-01-10), Annie Lööf ändrade sig om månggifte (2013-01-10), Annie Lööf tar avstånd 

från månggifte-förslag (2013-01-10), Lööf: ”Frestar på att vara ett öppet parti” (2013-01-

11), Efter grodan – nu körs Lööf över av Borg (2013-01-17), Allianskollegor sågar mötet hos 

Annie Lööf (2013-01-18), Annie Lööf (C) vill inte möta medier (2013-01-20), Annie Lööf om 

nya siffrorna: ”Urusla” (2013-01-20), Lööfs tjuvnyp på S i ”Agenda” (2013-01-20), Beatrice 

Ask räddar Lööf ur nya stormen (2013-01-22), Alliansen träffas hos Annie Lööf (2013-01-28). 

 

4.3 Expressen, en blå tidning 

Att ha i åtanke vid den här undersökningen är att Expressen är en så kallad blå tidning. På 

grund av detta faktum kan det vara som så att de artiklar som berör Annie Lööf i den här 

tidningen därför är av mildare grad, eftersom att Expressen har ett intresse att framställa de 

borgerliga partierna på bästa sätt av traditionella skäl.  

 

4.4. Aftonbladet, en röd tidning 

Aftonbladet är en så kallad röd tidning, och tvärtemot Expressen har de av tradition ett 

intresse att framställa de borgerliga partierna i sämre dager, för att på så sätt höja exempelvis 

Socialdemokraterna. Detta angående Aftonbladet och dess Socialdemokratiska. Det bör finnas 

med i bejakande i den här uppsatsen, att både Expressen och Aftonbladet är varandras 

politiska motpoler. 
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5. Analys av Aftonbladets artiklar 

I den här delen av uppsatsen kommer de olika artiklarna att undersökas. Först kommer jag att 

arbeta mig igenom de tolv artiklar som publicerades i Aftonbladet, och när det är gjort 

kommer de 16 artiklar som publicerades i Expressen att analyseras. 

 

5.1 Internt uppror hotar Annie Lööf 

Den 5 januari 2013 publicerades i Aftonbladet artikeln Internt uppror hotar Annie Lööf.
13

 

Utan större tankemöda går det att konstatera att rubriken är tämligen hård i sin ställning 

gentemot Annie Lööf, ett internt uppror är ganska starka ord. Uppror är någonting drastiskt, 

och hotar är även det ett drastiskt men också starkt begrepp. Redan här menar rubriken och 

Aftonbladet att Lööf sitter i en svår situation, en situation som i sin längd eventuellt skulle 

kunna splittra Centerparitet. 

 

Dock finns det anledning att betvivla att ett så kallat internt uppror verkligen hotar Lööf. I 

artikeln skrivs till exempel följande: 

 

Frågan är hur stort gehör kritikerna får. Aftonbladet har ringt runt till ledamöterna i 

partistyrelsen. Tretton personer har tyckt till, nio av dem vill inte att partistyrelsen gör några 

större förändringar. 

 

Som journalisten själv skriver i detta utdrag har det nya partiprogrammet ändå stöd av nio 

stycken ledamöter av tretton tillfrågade. Det är lite drygt 69,2 procent som alltså ändå känner 

att det nya partiprogrammet är ett steg i rätt riktning. Att då mena att ett internt uppror hotar 

känns aningen drastiskt och sensationsjournalistiskt skrivet. 

 

En anledning till att Aftonbladet ändå väljer den här formen av rubrik kan vara att Aftonbladet 

är en i grunden Socialdemokratisk tidning, vilket man bör ha i bejakande i den här 

undersökningen. Det vill säga att det finns ett intresse från deras sida att måla upp saker värre 

än vad de i själva verket är för de borgerliga partierna. Detta kan vara en anledning till att 

rubriken ser ut som den gör i den här artikeln, för rubriken kunde de facto ha varit mer mild i 

sin utformning. 

 

                                                           
13

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16020939.ab (2013-04-11) 
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5.2 Här svarar Annie Lööf om C-krisen 

Den andra artikeln i ordningen i den här analysen publicerade Aftonbladet den 9 januari 2013, 

och har rubriken Här svarar Annie Lööf om C-krisen.
14

 Till skillnad från föregående artikel 

har den här artikeln en mer mild variant av rubrik, istället för att använda drastiska uttryck 

skriver man istället ett mer neutralt och milt ord som svarar. Dock används ordet kris, men 

med tanke på hur rapporteringen som helhet sett ut runtomkring Centerpartiet under januari 

månad 2013, oavsett vilket medium som studeras, är det uttryck som inte kan klassas som för 

starkt. 

 

Artikeln i sin helhet låter Lööf berätta vad hon anser om vissa punkter i det nya 

partiprogramsförslaget, utan några undantag. En tämligen klassisk artikel där en journalist 

bygger upp en text med hjälp av frågor och låter en politiker, i detta fall Lööf, stå till svars. 

Med tanke på hur rubriken till den här texten lyder samt hur artikelns innehåll ter sig visas 

inga tendenser om vilken politisk färg tidningen har. Den är helt enkelt neutral sin hållning. 

Ingen kritik läggs fram gentemot Lööf, utan hon får helt enkelt yttra sig om vad hon anser om 

olika punkter och berätta vad hon anser i frågan. Ett tydligt exempel på hur artikeln i stort är 

uppbyggd är följande: 

 

Partiledaren har själv inte varit direkt inblandad i arbetet med att ta fram förslaget till nytt 

idéprogram. Däremot har många av de mer nyliberala inslagen kopplats samman med utspel som 

hon tidigare gjort, skriver TT. 

Själv vill hon inte känna av den kopplingen. 

– Jag har aldrig kallat mig för nyliberal och Centerpartiet kommer heller aldrig att bli ett 

nyliberalt parti. Vi ska vara ett jordnära parti som står för människors självbestämmande, 

decentralisering, en god miljö och socialt ansvar. Det är de kärnvärdena Centerpartiets nya 

idéprogram ska handla om, säger hon. 

 

Kort sagt, det finns inga diffusa anklagelser eller något mot just Lööf i denna artikel. Utan 

hon får utan undantag lufta sina åsikter och säga vad hon tycker och tänker.  

 

5.3 Annie Lööf avbryter semestern 

Samma datum som föregående artikel publicerades i Aftonbladet, den 9 jaunari 2013, 

publicerades även Annie Lööf avbryter semestern.
15

 Artikeln är uppbyggd på det sättet att det 

inledningsvis är text där Lööfs kommentarer skrivs in här och där, men senare är det direkta 

                                                           
14

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16041456.ab (2013-04-11) 
15

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16041924.ab (2013-04-11) 
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och utskrivna frågor i artikeln som leder till en tydlighet. Dock framstår det då också som en 

direkt utfrågning, Lööf ställs mot väggen, och retoriken i texten hårdnar. Det som till en 

början var en tämligen lugn artikel gentemot Lööf utvecklas alltså senare till en hårdare 

situation, en situation där Lööf framstår som tillbakatryckt på ett annat sätt än inledningen av 

artikelns utformning. Det sistnämnda kan vara en strategi från Aftonbladets sida eftersom att 

tidnigen är röd, för att på så vis sätta den borgerliga politikern Lööf på plats. 

 

Ett tydligt exempel på att artikeln senare framstår som en form av utfrågning där Lööf sätts på 

pottkanten är när följande skrivs: 

 

Hur ser du på att Anna-Karin Hatt i dag beklagar (min kursivering) att programmet inte är 

tillräckligt socialliberalt? 

– Det är bra att hon är med i debatten. Jag tycker själv att programmet behöver ha in mer fokus 

på ett socialt ansvar för de mest utsatta och tydligare skrivningar om det förnybara och 

strävanden efter ett fossilfritt samhälle. 

Utmanar Hatt dig som partiledare? (min kursivering) 

– Nej, definitivt inte. Jag har uppmanat alla ledamöter i partistyrelsen att vara ute i debatten och 

hon är ju en av dem. Och vad jag har förstått ligger hennes åsikter i linje med det jag själv 

tycker. 

 

Två delar i detta utdrag har jag valt att kursivera. Först ordet beklagar. Att använda det i 

sammanhanget som det står i, får knappast Lööf eller Centerpartiet att framstå som 

slagkraftigt och tydligt. Att man beklagar sig över någonting innebär att man kort sagt känner 

uppgivenhet och besvikelse, vilket är det sista Lööf vill uppleva från en nära kollegas håll i en 

fråga som denna. Visserligen kan det ha varit direkt korrekt av Aftonbladet att använda detta 

uttryck i det här sammanhanget, för det kan ha varit så att Hatt uttryckte sig just så, men 

oavsett vad hade det kunnat skrivas in på ett mer gynnsamt sätt gentemot Lööf. Men även här 

kan det vara så att Aftonbladets politiska färg lyser igenom.  

 

Det andra som jag har valt att kursivera är frågeställningen utmanar Hatt dig som 

partiledare? En sådan fråga i det här sammanhanget är utan tvivelaktigheter pressande och 

stressande, att ställa den typen av frågeställning i detta läge visar att journalisten och 

tidningen i fråga känner en osäkerhet gentemot Lööf, att Lööf helt enkelt inte är stark nog 

eller skicklig nog att hålla ihop partiet och vara den person som ska styra det hela i hamn. Och 

även här kan det vara som så att Aftonbladets politiska färg visar sig. 
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Dessutom stärker också de två kursiverade delarna uppfattningen om att artikeln 

avslutningsvis framstår som en form av utfrågningsprocess. 

 

5.4 Bard försvarar Annie Lööf 

Den 9 januari 2013 publicerades även Bard försvarar Annie Lööf.
16

 I den här artikeln finns 

inga möjligheter att leta efter det dolda eller förundra sig över om Aftonbladets politiska 

bakgrund påverkar innehållet. Istället är det enbart en artikel där artisten och låtskrivaren 

Alexander Bard får yttra sig om vad han anser om Annie Lööf i allmänhet och Centerpartiet i 

synnerhet. Utan några större svårigheter går det att konstatera att den här artikeln framställer 

Lööf i god dager, eftersom att Bard visar sitt största förtroende för henne. Bland annat säger 

han följande: 

 

– Annie vill ha ett levande och öppet parti, jag stöttar henne till 100 procent. Jag tror på den här 

nya linjen, jag tror den kommer att vinna och vi kommer få mer oss alla i partiet på den här 

linjen. 

 

Det går att konstatera, i stor kontrast till föregående artikel i analysordningen, att den här 

artikeln på intet sätt vill sätta sig på kant med Lööf. Publiceringen av den här texten kan inte 

tolkas på annat sätt än positiv gentemot Lööf. 

 

5.5 Annie Lööf var för månggifte 

Annie Lööf var för månggifte publicerades i Aftonbladet den 10 januari 2013.
17

 Eftersom att 

begreppet månggifte är förknippat med någonting negativt i den svenska kulturen, är det 

givetvis som så att rubriken inte är positiv för Lööf, det är kort sagt en negativ rubriksättning 

gentemot henne.  

 

I artikeln jämför journalisten vad Annie Lööf säger att hon står idag, jämfört med tidigare 

uttalanden. Till exempel skriver journalisten att Lööf 2006 både på sin blogg och i Sveriges 

Radio P4 Jönköping sa att hon var för månggifte. Följande står nämligen i artikeln: 

 

                                                           
16

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16045549.ab (2013-04-11) 
17

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16046639.ab (2013-04-11) 
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Som vice ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, Cuf, bloggade Lööf 2006 om att hon 

var ”stolt” över ungdomsstämmans beslut om antagna principfrågor, bland annat: ”månggifte för 

den som önskar”. 

 

Att detta avslöjas i den samtid som råder med tanke på turbulensen kring Centerpartiet är inte 

god publicitet för Lööf. Att det här också vidrörs i rubriken är än mer negativt, då rubriken 

innehar en central roll i en artikel. Det är rubriken man i de flesta sammanhang minns som 

läsare i efterhand.
18

 

 

Artikeln som helhet vill påvisa en osäkerhet hos Lööf, att det hon idag står för har hon inte 

alltid ansett. Det finns nämligen flera exempel där hon ansett annorlunda jämförelsevis med 

idag. Ett annat exempel som finns med i artikeln är här som följer: 

 

Lööf har varit än mer radikal i frågan och förordat en helt platt skatt – en lika skattesats oavsett 

inkomst. 

Det första Lööf gjorde i riksdagen var att starta nätverket ”liberala gruppen, på första mötet 

bjöds Timbro in att prata ”Platt skatt – Fler företag”, enligt sajten Aktuellt i politiken. 

Som Cuf-ledare sa hon: ”Jag är hellre idévisionär och lägger radikala förslag och inte få igenom 

dem än att bara jamsa med. Om 10 år ser vi resultat. Då kanske partiet är modigt nog att gå ut 

med platt skatt och grundtrygghet.” 

 

Huruvida det här exemplet är negativ eller positiv publicitet gentemot Lööf är däremot mer 

diffust, det beror mer på vilken politisk sida läsaren stödjer. Eftersom att detta berör en 

skattefråga där åsikterna går betydligt mer isär än vad de gör kring frågan om månggifte. 

 

Dock kan man ändå som helhet konstatera, med hjälp av rubriksättningen samt artikelns 

helhetsintryck, att den här texten framställer Lööf som velig och att hon även möjligen vänder 

kappan efter vinden. Att en artikel som denna publiceras i Aftonbladet och inte Expressen är 

onekligen ingen tillfällighet. En artikel som den här bekräftar med tydlighet att tidningens 

politiska rötter utan tvekan finns kvar. 

 

5.6 Lööf talade ut om C-bråken 

Den 10 januari 2013 publicerades också Lööf talade ut om C-bråken i Aftonbladet.
19

 Precis 

som artikeln Bard försvarar Annie Lööf är denna neutral på en nivå olikt många andra texter 

skrivna om Lööf. Kort sagt, artikeln berättar om att Centerpartiet haft ett telefonmöte där över 

                                                           
18

 Carlsson & Hvitfelt, 1988: 124-125 
19

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16048529.ab (2013-04-11) 

http://anniejohansson.blogspot.se/search?q=stolt+%C3%B6ver+st%C3%A4mmans
http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&nyhet=41630
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600 partimänniskor har deltagit, och mycket mer än så händer egentligen inte den här artikeln. 

Några dolda agendor eller likande från Aftonbladet sida till exempel går inte att finna, det är 

helt enkelt en informerande artikel utan några vinklingar åt något håll.  

 

Att säga någonting mer om Lööf talade ut om C-bråken vore endast överflödigt, då det i sin 

helhet inte finns särskilt mycket att analysera då artikeln är så pass rak och neutral som den i 

det här fallet är. 

 

5.7 Annie Lööf i SVT Aktuellt 

Aftonbladet publicerade även den 10 januari artikeln Annie Lööf i SVT Aktuellt.
20

 Även den 

här artikeln är relativt platt likt föregående artikel i analysordningen. Dock finns det ett tydligt 

undantag, och det är den sista raden i den något kortare texten. Följande mening avslutar 

artikeln: 

 

Efter programmet smet hon ut samma väg som hon kom in – utan att svara på några fler frågor. 

 

Utan tvivel förändrar denna mening läsarens helhetsintryck av artikeln. Anledningen är 

simpel, den här meningen framställer Lööf som stressad och pressad, eftersom att hon (som 

dock inte framgår av detta citat) tar bakvägen både in och ut ur studion. Likaså när 

journalisterna skriver utan att svara på några fler frågor. Då uppmålas det hela som att hon 

får nog på någon nivå, ger sig av och lämnar i all hast. 

 

Utan den här sista meningen hade artikeln varit tämligen grå, men istället leder den till att 

Lööf får en liten spark av Aftonbladet eftersom att hon med hjälp av det här avslutet på 

artikeln framställs som stressad och pressad. 

 

5.8 Lööf: Åkte hem för att styra debatten rätt 

Samma datum som föregående artikel, den 10 januari 2013, publicerade Aftonbladet texten 

Lööf: Åkte hem för att styra debatten rätt.
21

 Artikeln är informativ, den berättar om en 

händelse och vad Lööf gör och har gjort, utan några direkta vinklingar. Det är inga egentliga 

konstigheter i den här artikeln överhuvudtaget. Till en början beskrivs, som sagt, vad Lööf gör 

och har gjort, senare i texten ställer journalisterna i fråga olika frågor till Centerledaren som 

                                                           
20

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16051525.ab (2013-04-11) 
21

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16051563.ab (2013-04-25) 
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hon får besvara med relativt stort utrymme samt ostört. Lööf kommer utan tvekan till tals på 

ett korrekt och rättvist sätt i den här artikeln. 

 

Lööf får i den  här texten utrymme för sina svar, vilket inte minst följande utdrag ur artikeln 

påvisar: 

 

Vissa på hemmaplan har efterlyst tydligare ledarskap. Har du själv anledning att vara 

självkritisk? 

– Jag fick idégruppens förslag tisdagen innan jul och så tyckte jag att det här är något som 

medlemmarna ska få tycka till om och skapa debatt om. Dagen efter skickades det ut till 

samtliga i C-Sverige med uppmaningen om att de skulle ta debatten på hemmaplan. Det tycker 

jag att man gjort. Jag har också gjort uttalanden under de här veckorna där jag har markerat 

kursen framåt. 

 

Det här utdraget ur artikeln är också den mest ”hårda” frågan, och med tanke på att den i 

själva verket inte är särskilt ”hård”, bevisar detta citat att artikeln i fråga behandlar Lööf på ett 

rättvist sätt.  

 

Det kan konstateras att den här artikeln inte är särskilt häpnadsväckande på något sätt, utan 

den är mild i sin ton och försöker inte att skapa rubriker. Texten är i sin helhet slät och enbart 

informativ. 

 

5.9 Krisen får väljarna att svika Lööf 

Krisen får väljarna att svika Lööf publicerade Aftonbladet den 11 januari 2013.
22

 

Journalisterna och artikeln berättar om att enligt en undersökning som Novus/TV4 gjort, 

sjunker förtroendet för både Centerpartiet samt Annie Lööf. Dock om det beror på den interna 

krisen eller inte, berättar inte artikeln om. Att detta faktum beror just på den kris som under 

januari rådde i Centern tar journalisterna för givet, förmodligen för att på så sätt få till en mer 

skarp och mer intressant artikel. Inte minst för att rubriken ska kunna bli vass och lockande. 

Om de sviktande siffrorna beror på krisen eller inte, det finns det inga data eller källor på. Det 

är enbart ett antagande från Aftonbladets skribenter. 

 

I övrigt är artikeln tämligen informativ och rak, dock gör inte Lööf några uttalanden i den här 

texten. Istället är det andra centerpartister som uttalar sig, både på gott och ont. En, 

landstingspolitikern Hans Lindqvist, ställer sig kritisk till det nya idéprogrammet samt Lööfs 

                                                           
22

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16052564.ab (2013-04-25) 
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åtaganden, medan de andra är relativt positiv till det hela. Det sistnämnda är intressant, att 

Aftonbladet släpper fram flera som ställer sig positiv till Lööf trots tidningens historia. För, 

som sagt, är det enbart en person som är kritisk i den här texten. 

 

Till exempel uttalar sig Hans Lindqvist, den som var kritisk, som följande: 

 

– Det här räcker inte för mig. Programmet måste skrivas om helt. Om Annie bara tar bort de här 

punkterna kan vi räkna med en mycket, mycket livlig stämma. 

 

Men de positiva kommentarerna är flera, vilket inte minst nedanstående utdrag från artikeln 

påvisar. Till exempel säger Per Åsling, riksdagsledamot och distriktsordförande i Jämtland, 

att han anser att Lööf agerat på ett bra sätt.  

 

– Hon talade bra och kort. Jag delar hennes uppfattning om att det är sakfrågorna som är det 

väsentliga. Det viktiga är inte hur vi etiketterar varandra, säger han. 

 

Dock avslutas artikeln med en något negativ kommentar gentemot Centerpartiet och Annie 

Lööf. Det är föga överraskande med tanke på Aftonbladets politiska färg. För trots att det är 

en politiker som i det hela ställer sig positiv till Lööfs initiativ, flaggar han för att det kan bli 

en del strul. Och som sagt, att Aftonbladet väljer att lägga den kommentaren sist, den 

kommentar som läsaren sist läser och bär med sig på ett annat sätt än resterande uttalanden, är 

allt annat än en slump med största sannolikhet. Följande citat avslutar nämligen artikeln, det 

är Idéprogramsordföranden Per Ankersjö som uttalar sig. 

 

– Risken är att man får en produkt som inte engagerar människor så mycket. Så har vi gjort 

tidigare i partiet och det har varit ett av våra problem, säger han. 

 

Så även om även den här artikeln kan ses som en form av neutral och enbart informativ artikel 

i dess första anblick, finns det tendenser som påvisar att artikeln är publicerad i en 

ursprungligen röd tidning. 
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5.10 Lööf flydde frågor om bottensiffrorna 

Artikeln Lööf flydde frågor om bottensiffrorna publicerade Aftonbladet den 20 januari 2013.
23

 

Texten handlar om hur Lööf agerade på under och efter en sändning SVT:s samhällsprogram 

Agenda där hon deltog. Artikeln berättar att Lööf har det svårt och att hennes parti har noterat 

sitt sämsta procentuella stöd hos befolkningen någonsin, 3,2 procent. Journalisten som skrivit 

artikeln sätter press på Lööf genom sättet att formulera texten, inte minst med tanke på 

ingressens första mening, samt artikelns sista mening. Första meningen i ingressen lyder 

nämligen som följande: Annie Lööfs kris djupnar. Och artikelns sista ord formuleras: Efter 

programmet smet hon ut bakvägen. Båda uttrycken målar upp en bild där Lööf ska framstå 

som pressad ur alla möjliga perspektiv. Även rubriken talar sitt tydliga språk. Flydde frågor är 

ett betydligt mer starkt och tillspetsat uttryck än att exempelvis uttrycka sig som så att Lööf 

avstod frågor. Artikeln använder sig helt enkelt av en mer effektfull retorik för att på så sätt 

skapa spets i artikeln, locka läsare samt måla upp Lööf som extremt pressad. 

 

I artikeln visar sig det också tydligt att artikeln innehar ett tillspetsat språk, inte minst när 

journalisten skriver att Lööf använde ordet urusla när hon i själva verket använde begreppet 

usel. Även om både orden i grund och botten betyder just usel, är det en skillnad. Det 

förstnämnda är mer skarpt än det sistnämnda. Jag citerar nedan den del av artikeln där 

skribenten överdriver i det här sammanhanget: 

 

Siffrorna som presenterades i dagens Svenska Dagbladet kallar hon för ”urusla”. 

– Jättetråkigt, det här är usla siffror. Vi måste jobba hårt och vara tydliga med vår politik, sa hon. 

 

Utan större svårigheter står det sig tydligt att den här artikeln vill framställa Lööf som extremt 

pressad. Föga förvånande är att det här är som bekant en artikel som publicerats i 

kvällstidningen Aftonbladet. 

 

5.11 Annie Lööf byter strategi – för att lugna interna kritiker 

Den 22 januari 2013 publicerade Aftonbladet Annie Lööf byter strategi – för att lugna interna 

kritiker.
24

 I sin helhet är detta en tämligen neutral artikel som behandlar ett fenomen, men det 

finns några avvikelser, typiska för journalistiska texter. Till exempel nämner rubriken att Lööf 
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 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16101475.ab (2013-04-25) 
24
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byter strategi, om vilket får ses som en lögn då man senare i artikeln får läsa både Lööfs egna 

ord samt en statsvetares analys.  

 

Det artikeln menar med byter strategi har att göra med att Lööf enligt journalisterna ska ha 

börjat att lägga mer fokus på landsbygden. Detta förnekar dock Lööf själv, hon menar att hon 

alltid har talat om landsbygden. Följande skrivs i artikel: 

 

Annie Lööf själv håller inte med om att hon skiftat fokus utan menar att hon alltid pratat om 

landsbygden men att det inte har uppmärksammats tidigare. I går ville hon inte utveckla sina 

tankar men pekade i ett sms på det landsbygdsmanifest som presenterades i höstas. Dessutom 

framhåller hon bredbandsmiljarden för landsbygden som en av sina största framgångar i 

höstbudgeten. 

 

Även statsvetaren Jonas Hinnfors menar att Lööf inte har bytt strategi, däremot säger han att 

hon numera värnar mer om partiet. Hinnfors säger följande: 

 

– Hon försöker få båda sidorna i partiet att känna att partiledaren talar till dem. Det tror jag är ett 

medvetet strategiskt försök. Hon försöker visa att hon är partiledare för hela partiet, och inte 

bara den delen som står "Stureplanscentern" nära. Hon är sprungen där ur, det har hon aldrig 

hymlat med. Men nu har hon tagit steget till att försöka bli en partiledare som ger båda sidor 

något, säger han. 

 

Tendensen i den här artikeln är densamma som i föregående artikel i analysordningen, 

journalisterna i fråga samt rubriksättningen av Aftonbladet försöker att måla upp en vassare 

och mer uppseendeväckande verklighet, helt i linje med tanken att locka läsare och skapa ett 

intresse för artikeln. I övrigt finner jag inte anmärkningar i den här artikeln, att påstå att den 

skulle vara typisk röd eller ha tecken som tyder på att den har publicerats i en tidning som 

Aftonbladet går inte att finna. 

 

 

5.12 Skakad Lööf stoppar nytt välfärdsprogram 

Den tolfte och sista artikeln från Aftonbladet som analyseras i den här undersökningen är 

Skakad Lööf stoppar nytt välfärdsprogram. Den publicerades den 28 januari 2013.
25

 Artikeln 

berättar om att Centerpartiets partiledning skjuter upp arbetet med det nya 
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välfärdsprogrammet. I sin helhet är artikeln inte mer uppseendeväckande, den är tämligen 

slätstruken och informativ. Dock finns det uttryck som används för att måla upp en pressad 

bild av Lööf, en bild som ska påvisa att hon inte har det lätt för tillfället. Till exempel 

rubriken, den använder det i sammanhanget effektfulla uttrycket Skakad Lööf stoppar nytt 

välfärdsprogram. Att döma av det låter det som att en pressad Annie Lööf vill sätta stopp för 

välfärden och eventuellt införa något annat system. Så är inte fallet, vilket med tydlighet 

framgår i texten. Men även i den här artikeln försöker Aftonbladet att skapa en säljande och 

stark rubrik, helt i linje med kvällspressjournalistik. Ingressens inledande mening, för att 

locka intresse och skapa en bild av en pressad Lööf, är följande: 

 

Annie Lööf är fortfarande skakad av striden om idéprogrammet. 

 

Artikeln är i sin helhet inte särskilt intresserad av vad Lööf själv tycker och tänker, utan den 

vill istället enbart måla upp en bild där hon framstår som pressad och stoppar åtgärder för att 

köpa mer tid till exempel. Att en text av den här digniteten publiceras i en tidning som 

Aftonbladet, med tanke på dess historia, får ses som föga förvånande. 

 

5.13 Sammanfattning av Aftonbladets artiklar  

Efter att ha undersökt Aftonbladets artiklar med hjälp av Richardsons mall av kritisk 

diskursanalys, kan jag konstatera att det finns tecken som påminner läsaren om att 

Aftonbladet är en så kallad röd tidning, det vill säga att den in grund och botten inte stödjer 

och står för de politiska värderingar som Centerpartiet och Annie Lööf står för, ett borgerligt 

parti och en borgerlig politiker. 

 

Även om artiklarna i många sammanhang får klassas som enbart tämligen neutrala och 

informativa, finns de politiska inslagen där och gör sig påminda. 
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6. Analys av Expressens artiklar 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att analysera de 17 artiklar som direkt behandlade 

Lööf i Expressen under samma period, januari 2013.  

 

6.1 Lööfs nya huvudvärk: Alternativt C-program 

Den 9 januari 2013 publicerades Lööfs nya huvudvärk: Alternativt C-program i Expressen.
26

 

Artikeln behandlar inte Annie Lööf och hennes ståndpunkter, istället kommer andra 

centerpartister till tals och gör uttalande om vad de anser om det nya idéprogrammet. 

Expressen försökte att nå partiledare Lööf för en kommentar, utan att lyckas. Dock omnämns 

Lööf i rubriken, och därför är den relevant för den här undersökningen. Och just rubriken är 

intressant i det här sammanhanget. Istället för att använda ett pressat uttryck likt Lööfs nya 

skräck exempelvis, används begreppet huvudvärk. Istället för att använda ett starkt och mer 

slagkraftigt ord, blir det istället lite mer synd om Lööf.  

 

Artikeln låter i sin helhet olika personer inom Centerpartiet att säga vad de tycker och tänker. 

Texten får ses som neutral och informativ i det givna sammanhanget. Även Expressens 

inställning gentemot Lööf, i och med valet av rubriksättning, får också ses som rättvis.  

 

Den här artikeln hade förmodligen inte publicerats i Aftonbladet med tanke på dess form och 

rubrik. Jag menar att det är tydligt att Expressen är mer ”rädd om” Lööf och uttrycker sig 

varsamt, jämförelsevis med hur Aftonbladets publicering såg ut. Expressens politiska agenda 

göra sig utan tvivel påmind i den här texten. 

 

6.2 Annie Lööf avbryter semestern efter krisen 

Den andra artikeln i ordningen att analyseras från Expressen är Annie Lööf avbryter semestern 

efter krisen. Även den publicerades i Expressen den 9 januari 2013.
27

 Artikeln berättar i dess 

helhet precis som textens rubrik säger, att Lööf avbryter sin semester för att komma hem till 

den mer kaotiska (sett med Centerpartiets ögon) vardagen här hemma i Sverige. 
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Journalisterna bakom artikeln använder sig inte av någon form av sensationsjournalistik, det 

är en tämligen slät artikel. Till exempel håller Expressen vid ett tillfälle en ganska försvarande 

retorik när det står följande i artikeln: 

 

Månggifte och slopad arvsrätt var hon tveksam till redan i en TT-intervju före jul, men hon säger 

nu att det också behöver göras förtydliganden om andra delar, till exempel fri invandring. 

 

Journalisten i fråga betonar i det här utdraget från artikeln att Lööf tidigare tydliggjort sin 

ståndpunkt i den belysta frågan. 

 

Som sagt, en tämligen slät artikel som mer eller mindre enbart beskriver en händelse och 

situation, där Lööf inte behöver ta mer kritik än nödvändigt. Artikelns utformning känns 

rättvis gentemot Lööf då inga provocerande meningar eller dylikt publiceras. 

 

6.3 Hatt: ”Annie har uppförsbacke just nu” 

Den 9 januari 2013 publicerades också artikeln Hatt: ”Annie har uppförsbacke just nu” i 

Expressen.
28

 Föga förvånande kommer Anna-Karin Hatt, andre vice partiledare och IT- och 

energiminister, till tals och får kommentera den situation som uppstått kring partiledare Annie 

Lööf. Hatt konstaterar i ett debattinlägg det som alla kan se, enligt henne, att Lööf för tillfället 

har det tufft, men hon uttrycker även partiets stöd för Lööf. Hatt skriver bland annat följande: 

 

Jag bedömer att Annie har väldigt starkt stöd i Centerpartiet men alla kan se att Annie har 

uppförsbacke just nu. 

 

Noterbart i sammanhanget är att Expressen använder sig av en lite väl magstark rubrik med 

tanke på det Hatt säger i artikeln. Visserligen är det ett ordagrant citat i rubriken, men med 

tanke på artikelns helhet hade den med fördel kunnat ha en annan rubrik. Exempelvis kunde 

rubriken ha vidrört det förtroende som de flesta från Centerpartiet visar för Lööf. 

 

6.4 Nu talar Annie Lööf ut om kritikstormen 

Nu talar Annie Lööf ut om kritikstormen publicerades också i Expressen den 9 januari 2013.
29

 

                                                           
28

 http://www.expressen.se/nyheter/hatt-annie-har-uppforsbacke-just-nu/ (2013-05-22) 
29

 http://www.expressen.se/nyheter/nu-talar-annie-loof-ut-om-kritikstormen/ (2013-05-22) 



24 
 

I den här artikeln ställer journalisten olika former av frågor till Lööf som den sistnämnda får 

kommentera och ge sina svar på. En tämligen klassiskt strukturerad artikel. 

 

Artikeln innehåller inga sensationella frågor eller uttalanden, vilket gör den här texten slät. 

Det finns ingen dold agenda eller liknande från Expressens sida, det är en slät artikel som 

bygger på en intervju med en etablerad politisk person. Lööf kommer till tals och får det 

utrymme som kan förväntas av en text i den här stilen. 

 

6.5 Distrikt ställer nytt krav på Annie Lööf 

Expressen publicerade Disktrikt ställer nytt krav på Annie Lööf den 9 januari 2013.
30

 Artikeln 

berättar bland annat att Sörmlandsdistriktets ordförande Bo Rundquist vill höra att Lööf 

tydliggör att det är ett idéprogram som har uppmärksammats i medierna, inte ett partiprogram. 

 

Förutom det finns inga egentliga krav på Lööf. Varken från distriktet eller från Rundquist 

själv. Istället uttrycker Rundquist sin entusiasm över hur situationen lösts i vissa 

sammanhang. Bland annat står följande i artikeln: 

 

Bo Rundquist är nöjd med att Annie Lööf och de andra ledande centerpartisterna nu har gått ut 

och kommenterat idéprogrammet. 

–  Så här långt är jag riktigt nöjd med vad de har sagt. De har svarat på den kritiken som har 

kommit från distrikten och det är bra, säger Rundquist. 

 

Utan större svårigheter går det att konstatera efter följande utdrag från texten, att Expressen 

använder sig av en mer kraftfull retorik än vad som speglar verkligheten i den här artikeln. 

Allt i enlighet med tidningars logik, det vill säga att de vill locka läsare och sälja. Rubriken är 

överdriven, det står sig tydligt i det här sammanhanget. I själva verket berör artikeln lite av 

vad Rundquist anser i frågan, och sedan berömmer han faktiskt Lööf och övriga i 

Centerpartiets ledning. Med tanke på artikelns innehåll stämmer det inte alls överens med 

rubriken, vilket innebär att Lööf kan få mer kritiska ögon på sig vid första anblicken av texten 

än vad hon egentligen borde fått. 

 

6.6 Annie Lööf kommer hem – till kritiken 

Den 10 januari 2013 publicerade Expressen artikeln Annie Lööf kommer hem – till kritiken.
31
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Den här artikeln berättar om att det är tämligen spänt inom partiet, och att det finns krafter 

som är aningen kritiska. Egentligen finns det inte mycket mer att säga om den här artikeln, då 

i synnerhet rubriken överensstämmer med textens innehåll.  

 

Rubriken talar nämligen sanning, ur den aspekten att det finns en viss kritik inom paritet mot 

Lööf och den situation som uppstått. Dock säger också tongivande personer inom Centern att 

det finns stöd för Lööf, till exempel Anna-Karin Hatt. Men trots detta finns det spänningar 

inom partiet, vilket innebär att rubriken passar in i den kontext som artikeln befinner sig i, och 

artikeln i fråga behandlar den spända situationen på ett förhållandevis, och i sammanhanget, 

neutralt och fungerande sätt då det inte förekommer för stora överdrifter till exempel. 

 

6.7 Annie Lööf ändrade sig om månggifte 

Den 10 januari 2013 återfanns också Annie Lööf ändrade sig om månggifte i Expressen.
32

 I 

den här artikeln presenteras det att Lööf tidigare har varit för månggifte. Till exempel skriver 

journalisten i fråga följande i den här artikeln: 

 

En anonym läsare undrade då om man verkligen skulle få gifta sig flera stycken. 

"Denna fråga har blivit en bild för att förklara vad staten ska fixa och inte fixa. En rent 

ideologisk fråga. Jag tycker inte staten och lagar ska avgöra hur och med vem min granne eller 

jag själv väljer att leva. Det kan vi göra bäst själva. Skulle min granne välja två män och gifta 

sig med dem så skulle jag varken flytta därifrån eller bry mig. Det är hennes/hans val." svarade 

Annie Lööf på bloggen, enligt Ekot. 

 

Trots dessa uppgifter, där Lööf öppet talar om att månggifte skulle kunna vara ett alternativ, 

förnekar hon att hon någonsin påstått det när hon i artikelns avslutande mening säger följande: 

 

– Nej, jag har aldrig stått för månggifte. 

 

Lööf målar onekligen in sig i ett hörn i den här artikeln, vilket innebär att hon skjuter sig själv 

i foten då det är mer än uppenbart att hon ljuger. Dock är ändå rubriken, till skillnad från en 

liknande som publicerades i Aftonbladet samma dag (se analys av Aftonbladet), tämligen 

diffus. Artikelns rubrik är inte självklar, till skillnad från den som publicerades i Aftonbladet. 

Det kan med enkelhet kopplas till att Expressen i dess grund är en liberal tidning. Trots att 
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nyhetsvärdet i den här artikeln är av intresse, i och med Lööfs lögn, försöker Expressen uttala 

sig lite mer diffust. Åtminstone i artikelns rubrik. 

 

6.8 Annie Lööf tar avstånd från månggifte-förslag 

Den 10 januari 2013 publiceras också Annie Lööf tar avstånd från månggifte-förslag i 

Expressen.
33

 Tidnigen låter alltså Lööf snabbt, samma dag som den föregående analyserade 

artikeln publicerades, kommentera uppgifterna om månggifte och ge sig själv chansen att i ett 

och samma sammanhang kommentera det hela. 

 

Lööf betonar i den här artikeln att hon en gång sagt att hon varit för månggifte, men snabbt 

ändrat sig. Hon säger följande i den här artikeln: 

 

– Även jag har varit ledare i ett ungdomsförbund, men även 2006 ändrade jag mig snabbt och 

var tydlig med att jag inte tycker så. Personligen tycker jag inte att månggifte är bra. För mig är 

det främst en jämställdhetsfråga. 

 

Artikeln bemöter Lööf väl och gynnsamt, frågan om hur hon förhåller sig och har förhållit sig 

angående månggifte får hon reda ut på ett tydligt sätt. Expressen ger henne chansen att 

komma till tals och ger Lööf chansen att räta ut de frågetecken som finns. 

 

6.9 Lööf: ”Frestar på att vara ett öppet parti” 

Lööf: ”Frestar på att vara ett öppet parti” publicerades den 11 januari 2013 i Expressen.
34

 I 

artikeln talar Lööf bland annat om, som rubriken antyder, att det ibland frestar på att ingå i ett, 

som hon själv väljer att kalla det, öppet parti som Centerpartiet. 

 

Likt flera av de andra artiklarna som ingår i den här uppsatsens undersökningsmaterial är 

artikeln uppbyggd på det sättet att en journalist skriver om en händelse, ställer frågor till Lööf 

och den sistnämnda får svara på dessa. Inga egentliga konstigheter äger rum i denna text, inte 

heller några häpnadsväckande antaganden eller citat från Expressens sida. Begreppet slät 

beskriver den här artikeln väl. Inte heller Lööf eller något annan representant från Centern ger 

någon kommentar som kommer att gå till historien. En slätstruken artikel. 
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6.10 Efter grodan – nu körs Lööf över av Borg 

Den 17 januari 2013 publicerades Efter grodan – nu körs Lööf över av Borg i Expressen.
35

 

Artikeln berättar i huvudsak om att Lööf använt felaktiga uppgifter som underlag när hon 

dagen innan pikat en av Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin under en partiledardebatt. 

Expressen går tämligen hårt åt Lööf, till skillnad från flera av de andra analyserade artiklarna 

som tidningen skrivit om Centerledaren. Till exempel använder Expressen sig av uttryck som 

kan Expressen avslöja i artikelns ingress, vilket en tidning gärna skriver när de vill påvisa att 

de är bland de första att rapportera om någonting som är felaktigt, när personen i fråga har 

ljugit eller har uttalat sig med hjälp av felaktigheter. I den här artikeln framställs Lööf nästan 

som en motståndare till Expressen, med tanke på tidningens retorik. 

 

Senare i artikeln skrivs det också att Lööf med stor sannolikhet kommer att få utstå hård kritik 

under dagen i riksdagen från de rödgröna samt Sverigedemokraterna. Även nämns det att 

Anders Borg, Sveriges finansminister, har en invändning gentemot Lööf. Det som är 

intressant med detta, är det att Lööf antagligen mer eller mindre enbart kommer att få utstå 

kritik från de rödgröna och Sverigedemokraterna, sannolikt kommer Anders Borg inte säga 

särskilt mycket som kan klassas som negativt gentemot Lööf. Ändå väljer Expressen den 

rubrik som de väljer. Det är intressant. I synnerhet med tanke på den ton som i de flesta andra 

artiklarna om Lööf i Expressen har haft. Den här artikeln är mer i stil med de som 

publicerades i Aftonbladet, då Lööf ses mer som en motståndare, någon från det andra laget. 

 

Utan tvekan kan man konstatera att den här artikeln blir mer saftig och intressant med tanke 

på hur rubriken lyder. Den säger indirekt om att det kan finnas en intern konflikt inom 

alliansen. 

 

6.11 Allianskollegor sågar mötet hos Annie Lööf 

Artikeln Allianskollegor sågar mötet hos Annie Lööf publicerade Expressen den 18 januari 

2013.
36

 Precis som rubriken antyder förklarar texten att det finns ett missnöje och kritiska 

åsikter kring det planerade mötet i Lööfs barndomshem. Intressant med den här artikeln är att 

den också bryter mot det tidigare mönstret där Expressen mer har värnat om Lööf. Istället 
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påminner den här artikeln om den föregående i analysordningen, den blottar sprickorna och 

citerar flera obekväma, ur Lööfs synvinkel, uttalanden angående detta framtida möte. 

 

Till exempel säger en anonym allianspolitiker följande: 

 

– De andra partiledarna var jättesura när hon bjöd in utan att förankra det. Och nu blir det 

enorma förväntningar, eftersom det hinner gå 8-9 månader innan mötet blir av. Vi kan aldrig 

möta de förväntningarna. Det blir nog ganska magert. Vi ser inte direkt fram emot det. 

 

Detta citat talar för sig själv. Dessutom blir den här artikeln mer och mer en form av myteri 

gentemot Lööf för varje rad som går, eftersom att de kritiska rösterna är flera, och samtliga 

kommentarer är dessutom anonyma. 

 

6.12 Annie Lööf (C) vill inte möta medier 

Annie Lööf (C) vill inte möta medier publicerade Expressen den 20 januari 2013.
37

 Rubriken 

framställer inte direkt Lööf som glad och öppen, snarare tvärtom. Precis som i de två nyss 

analyserade artiklarna tycks Expressens retorik gentemot Lööf ha förändrats. För även den här 

artikeln går hårdare mot Lööf och Centerpartiet. Till exempel avslöjas följande i artikelns 

slutskede: 

 

I Sifos senaste undersökning, på uppdrag av SvD och GP, hamnade Centern, där det nya 

idéprogrammet varit starkt kritiserat i de egna leden, på 3,2 procent - en statistiskt säkerställd 

sänkning med 1,3 procentenheter sedan i december. Det är Centerns sämsta resultat någonsin i 

Sifos mätningar. 

 

Även i den här artikeln blottar Expressen Centerpartiets svagheter, påvisar att det finns brister 

och i citatet berättar även tidningen att partiet just bevittnat det sämsta resultatet någonsin i 

Sifos mätningar. 

 

Den typen av artiklar jag nu har bevittnat var vardagsmat i Aftonbladet, men det har det inte 

varit i Expressen. Varför retoriken gentemot Lööf och Centern har förändrats finns det inget 

självklart svar på, men att den har förändrats är simpelt att konstatera. 
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6.13 Annie Lööf om nya siffrorna: ”Urusla” 

Artikeln Annie Lööf om nya siffrorna: ”Urusla” publicerade Expressen den 20 januari 

2013.
38

 Texten är inte särskilt lång, utan liknare snarare en form av en notis. Därför är också 

en helhet enkel att konstatera i den här artikeln, och rubriken gör det inte svårare då den är 

extremt tydlig och sammanfattar artikelns innehåll väl. 

 

Expressen skriver helt enkelt en artikel där Lööf får uttala sig om den senaste 

bottennoteringen för Centerpartiet. Något häpnadsväckande eller några inslag av 

sensationsjournalistik existerar inte i den här kortare artikeln. Det en artikel som enbart 

beskriver en nyss skedd händelse, där huvudpersonen Lööf, kommer till tals och får uttala sig. 

 

6.14  Lööfs tjuvnyp på S i ”Agenda” 

Den 20 januari 2013 publicerades också artikel Lööfs tjuvnyp på S i ”Agenda” i Expressen.
39

 

Precis som föregående analyserade artikel är den här artikeln tämligen kort, lite mer som en 

notis. Artikelns rubrik stämmer väl överrens med innehållet i texten, Lööf gav bokstavligt 

talat Socialdemokraterna ett tjuvnyp när hon uttalade sig följande: 

 

- Vi är inte Socialdemokraterna som har lagt ett partiprogram i höst som inte har fått debatt alls, 

som bara har passerat och som man har gjort upp i ett stängt och slutet rum. 

 

Att en händelse som detta får en egen artikel och blir en form av nyhet i en tidning som 

Expressen är föga förvånande i sammanhanget egentligen, med tanke på tidningens politiska 

färg. Dock har Expressen ändå visat andra tendenser i dessa analyserade artiklar, som bryter 

mot det på förhand mer logiska, vilket innebär att det i slutändan inte är helt logiskt att 

tidningen väljer att publicera en artikel av den här typen. 

 

Artikeln hjälper åtminstone Lööf att flytta fokus från alla de negativa skriverierna som under 

januari månad präglade de artiklar som behandlade Lööf och hennes parti. Texten hjälper 

Lööf att visa att hon ändå har en styrka, att hon har svart på tal. 
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6.15 Beatrice Ask räddar Lööf ur nya stormen 

Expressen publicerade Beatrice Ask räddar Lööf ur nya stormen den 22 januari 2013.
40

 

Artikeln har utan tvivel en tämligen kraftfull rubrik då begreppet stormen är en relativt starkt 

begrepp. Den här artikeln behandlar inte Centerpartiets hårt ansatta idéprogramsförslag, som 

varit det centrala temat i majoriteten av de tidigare analyserade texterna, utan istället handlar 

det om den så kallade fakturastriden. 

 

Lööf har även fått en del kritik i den här frågan, men i den här artikeln berättar justitieminsiter 

Beatrice Ask att hon och regeringen står bakom Lööf och Centerpartiet. Givetvis är detta 

stärkande för Centern, men i synnerhet för Lööf. 

 

Som i föregående artikel i analysordningen innehar den här artikeln i grund och botten en 

logik, med tanke på att den är har en positiv klang gentemot Lööf och att är publicerad i 

Expressen. En likande artikel hade antagligen varit svårare att finna i Aftonbladet. 

 

Trots den vändning Expressen tidigare gjorde under januari månad 2013, då tidningen blev 

mer kritisk mot Lööf, verkar ändå rötterna finnas kvar. 

 

6.16 Alliansen träffas hos Annie Lööf 

28 januari 2013 publicerades Alliansen träffas hos Annie Lööf i Expressen.
41

 Artikeln talar om 

när alliansen ska träffas i Lööfs föräldrahem, och att det till en början fanns en viss tvekan och 

skepsis hos de andra allianspartierna angående ett deltagande i det här mötet. 

 

Med tanke på artikelns utformning, där det tydligt skrivs att det fanns agg gentemot detta 

möte hos de andra allianspartierna, skulle rubriken kunnat vara mer brutal. Men istället är 

rubriken väldigt sympatisk och neutral gentemot Lööf och Centerpartiet. Detta har med största 

sannolikhet med att Expressen i grunden är en liberal tidning. Trots att tidningen stundtals gått 

tämligen hårt åt Lööf i vissa sammanhang, finns ändå den sympatiska inställningen kvar i 

flera sammanhang. Som i den här artikeln exempelvis, med tanke på hur Expressen har valt 

att utforma rubriken till den här texten. 
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6.17 Sammanfattning av Expressens artiklar 

I stort märks det att Expressen hyser en annan inställning gentemot Lööf i tidningens artiklar 

jämförelsevis med Aftonbladet. Generellt är det en mer tillbakadragen rapportering, en 

rapportering som innebär att tidningen visar ett större stöd och mer sympati för Lööf och 

Centerpartiet. Detta är inte helt logiskt, av den enkla anledningen att Expressen i dess grund är 

en blå tidning, och som bekant tillhör Centerpartiet den sidan på den politiska skalan. 

 

Även om Expressen stundtals hade en hårdare ton mot Lööf, är ändå det generella intrycket 

att rapporteringen runt henne var betydligt mer mild jämfört med hur Aftonbladets artiklar såg 

ut. 
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7. Slutsats 

I den här delen av uppsatsen kommer undersökningens slutsatser att redovisas. Uppsatsens 

frågeställning samt syfte ska också få ett definitivt svar. Slutligen kommer också en 

diskussion kring den här undersökningen också att föras fram. 

 

7.1 Tidningarnas ursprung går inte att misstolka 

Att Aftonbladet är en i grunden röd tidning och att Expressen är en i grunden blå tidning går 

inte att misstolka när jag under januari månad 2013 undersökte de artiklar som berörde Annie 

Lööf. Generellt fanns det flera tendenser som påminde mig som läsare att Aftonbladet inte 

står på samma sida som Centerpartiet när det gäller politiska frågor. Samma tendenser 

märktes i Expressens artiklar, fast tvärtom. 

 

Dock är ändå inte slutsatsen simpel att dra, då det även fanns en neutral rapportering då och 

då från Aftonbladets sida gentemot Lööf. Och det fanns också artiklar i Expressen som 

stundtals gick relativt hårt åt Lööf. Dessa två konstateranden går emot att tidningarna drivs av 

sina grunder och rötter. Fast trots detta, finns ändå helheten där, den helhet som bekräftar att 

Aftonbladet är en socialdemokratisk tidning, medan Expressen är en liberal. 

 

Därmed, även om det finns en del artiklar som ”bryter” mot tidningars traditioner, finns ändå 

den politiska historian och agendan ändå där i mer överskådligt perspektiv. Det är åtminstone 

den tolkningen som jag har gjort, och det är den slutsatsen jag drar. 

 

Uppsatsens frågeställning formulerade jag som följande: hur framställs Annie Lööf i 

Aftonbladet och Expressen under januari 2013? Jag kan konstatera att, överlag, framställer 

Aftonbladet henne så dåligt som möjligt. Expressen har däremot en mer angenäm ton överlag 

mot Lööf, och därför kan jag konstatera att de framställer henne så bra som möjligt. Även om 

det fanns avvikelser. Uppsatsens frågeställning har alltså fått ett svar. Likaså har 

undersökningens syfte fått ett svar, ett syfte som innebar att undersöka huruvida Aftonbladet 

och Expressen framställde Lööf i dess artiklar under januari månad 2013. 
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7.2 Slutdiskussion 

Att det såg ut som det såg ut i Aftonbladet respektive Expressen angående rapporteringen 

kring Annie Lööf under januari 2013 är föga förvånande. Att tidningarna har sina rötter på 

varsin sida av den politiska skalan går att märka i artiklarna som behandlar Lööf. 

 

Dock fanns det artiklar i båda tidningarna som gick emot deras historia. Jag har nämnt 

exempel där Aftonbladet skrev neutrala och ”snälla” artiklar om Lööf samt exempel där 

Expressen gick relativt hårt åt denne. En anledning till detta har med stor sannolikhet att göra 

med att kvällspressen fungerar på ett annat sätt än förr. Att strikt tillhöra sin politiska sida och 

skriva nyheter därefter är inte lika viktigt som förr. Den typen av kultur har förändrats. Att det 

ändå dök upp artiklar som egentligen hade passat bättre in i motsatt tidning, är inte särskilt 

förvånande med tanke på den utveckling som kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen 

har stått för sedan ett antal år tillbaka. 

 

Jag menar att det med facit i hand såg ut som jag på förhand förväntade mig. Det vill säga att 

det generellt sätt märks vilken historia som Aftonbladet och Expressen har, men att de också 

”går emot” sin historia på grund av den mer annorlunda kultur som råder numera på dessa två 

stora tidningar. 

 

Om den här undersökningen förklarar hur Aftonbladet och Expressen fungerar och agerar 

kring nyheter går inte att ge ett svar på, då den här uppsatsen enbart undersökte januari månad 

2013 samt endast en politisk person (Lööf). Men jag kan ändå anta att den här uppsatsen ger 

en generell bild av hur Aftonbladet och Expressen ser ut i dagens Sverige. Deras politiska 

grunder finns där överlag, men det är inget krav att hålla sig strikt till sin historia. 
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8. Förslag på framtida forskning 

Framtida forskning inom det här området kan se ut på flertalet sätt. Först och främst skulle 

samma undersökning kunna göras om, fast täcka upp ett bredare tidsspann. Till exempel hade 

artiklar från tre månader kunnat undersökas, eller ändå upp till artiklar från ett år. Då skulle 

antagligen en mer bestämd slutsats kunna dras, eftersom att det då är ett större tidsomfång 

som studerats. 

 

Andra tidningar kan också användas som underlag till en likande undersökning som jag gjort i 

den här uppsatsen. Till exempel en tidning som Dagens Nyheter. Lokalpress skulle också vara 

relevant för en likande undersökning. Gefle Dagblad och Arbetarbladet, för att nämna Gävle 

två lokaltidningar, är två fungerande exempel. 

 

Undersökningen skulle också kunna genomföras med hjälp av andra diskursanalyser/kritiska 

diskursanalyser. Möjligheterna är många. 

 

Man skulle också kunna undersöka om en politiker som Annie Lööf, en kvinna, får utstå 

hårdare skriverier och uppmärksamhet jämförelsevis med manliga politiker. Detta borde vara 

en mycket intressant infallsvinkel. 

 

Kort sagt, det finns flera sätt att göra den här undersökningen mer bred och mer djup. 
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