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Abstract 

Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur den svenska kungafamiljen framställs i dags- 

och kvällspress under åren 1976 samt 2015. Den undersökta perioden gäller junimånad 1976, 

då Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath gifte sig samt junimånad 2015 när Carl-Philip och 

Sofia Hellqvist gifte sig. Det analyserade materialet är artiklar som berör bröllopet under 

bröllopsmånaden från tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen. Uppsatsen syftar till att urskilja hur rapporteringen skiljer sig i dagspress och 

kvällspress, samt hur den skiljer sig år 1976 och 2015. 

För att göra detta har totalt 226 tidningsupplagor analyserats ur Kungliga Bibliotekets 

databas. Den teoretiska utgångspunkten för studien är framing theory, eller gestaltningsteorin 

som den kallas på svenska. Några av de frågeställningar som besvaras i uppsatsen är vilka 

gestaltningsformer som var dominerande i de olika tidningarna, vilka aktörer som syntes 

mest, och hur det har förändrats över tid. För att komma fram till detta har en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys valts som arbetsmetod. Uppsatsens slutsats visar att 

dags- och kvällspressen har gått från att vara snarlika varandra, till att under senare tid glidit 

mer och mer ifrån varandra. 

Nyckelord: Dagspress, gestaltning, kungliga bröllop, kvällspress 
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1. Inledning 

Kungliga bröllop, något som för vissa kan kännas glädjande och förväntansfullt, och för andra 

frustrerande och onödigt. Under senare tid har monarkin tappat förtroende hos de svenska 

medborgarna, vilket syns i Lennart Nilssons SOM-undersökning som vi under uppsatsens 

gång har tagit del av (Nilsson 2011). Kan detta vara en effekt på hur bröllopen framställts i 

media? Vi kommer i vår uppsats att analysera hur rapporteringen av kungliga bröllop ser och 

har sett ut i kvällstidningar samt dagstidningar. Uppsatsen kommer även att beröra hur 

rapporteringen har skildrats över tid. Finns det egentligen någon skillnad på hur medierna 

väljer att gestalta det kungliga bröllopet och i vilken vinkel de väljer att göra det i? 

Kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen samt dagstidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet har länge skildrat den svenska kungafamiljen, både hyllat och kritiserat 

men också skrivit om allt ifrån skandaler och hjälteinsatser till mode och lyxresor. Detta har 

synts tydligt, inte minst kring bröllopstider. 

I början av vårt uppsatsskrivande intervjuade vi Expressens hovreporter Elias Giertz, som 

blev en inspiration till vår uppsatsidé. Han berättade om hur det är att följa kungafamiljen och 

hur mycket han får uppleva i samband med sitt jobb. Elias reser mycket i sitt arbete som 

hovreporter, då han följer kungafamiljens jobbuppdrag världen runt. Han berättade också att 

en del viktiga uppdrag som kungafamiljen gör inte uppmärksammas i media i samma grad 

som annat. Till exempel när kung Carl XVI Gustaf varit på besök i förorter som utsatts för 

mycket våldsbrott för att möta dem som jobbar för att vända utvecklingen. Efter intervjun 

med Elias Giertz funderade vi över det faktum att vissa ämnen gällande kungafamiljen tas upp 

mer än andra. Därmed bestämde vi oss för att undersöka hur kungafamiljen framställs i media 

och hur det skiljer sig mellan de olika svenska stora tidningarna.  

2. Bakgrund 

2.1 Den digitaliserade utvecklingen inom mediebolagen 

Inom de senaste decennierna har förändringarna i medievärlden förändrat det journalistiska 

arbetet på många sätt. I mitten av 1900-talet ansågs journalister vara gatekeepers, det vill säga 

att journalisterna alltid kunde kontrollera vilken information som kom in och vilken 

information som sedan släpptes ut (Ghersetti, 2012). I och med samhällets utveckling har 

medievärlden också förändrats. Successivt har digitaliseringen kommit att utvecklas och idag 

kretsar medielandskapet till stor del kring sociala medier. Idag är möjligheten att föra fram 
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alternativa åsikter och perspektiv mycket lättare än tidigare, och detta ses som en av de 

viktigaste sakerna av det moderna sociala medielandskapet (Holt 2015, s.414). Detta har lett 

till att journalisternas roll som gatekeepers idag ifrågasätts, då de inte i samma utsträckning 

som innan kan kontrollera vilken information som sprids. Idag kan vem som helst publicera 

på sociala medier och journalistiken utmanas av medborgarjournalistik som framkommer 

utanför den traditionella journalistiken, på oberoende och alternativa plattformar. I och med 

sociala medier har man också möjlighet till en mer direkt kontakt med publiken, än vad man 

tidigare har haft. Jenny Wiik och Gunnar Nygrens forskning (2016, s.266) tyder på att 

utvecklingen med sociala medier har givit positiv inverkan på journalistkåren, då den elitism 

som funnits brutits ner. 

Kommersialiseringen är också något som har förändrats genom tid. Många år tillbaka var 

mediernas primära uppgift att informera och granska de inflytelserika i samhället. 

Kommersialiseringen har kommit att påverka medierna under tid, och mediernas innehåll 

påverkas idag av att nyhetsbolagen drivs i vinstsyfte (Strömbäck 2015, s.301). Många medier 

fokuserar idag på att underhålla, och nästan alla tidningar har sina webbsidor uppkopplade på 

sajter såsom Facebook och Twitter. Däremot finns det problem med denna typ av interaktion, 

då nyhetsvärderingen allt för ofta utgår från publikens vilja och definieras i klick-siffror och 

kommentarer (Wiik & Nygren 2016, s.266). 

2.2 Dags- och kvällspressen 

Kvälls- och dagspressen har sedan länge granskat kungahuset och dess makt i samhället. 

Journalistkåren och kungen befann sig under 1800-talet långt ifrån varandra rent ideologiskt, 

men drog nytta av varandra gällande legitimitet och om att vinna makt (Lundell 2009). Idag 

har relationen mellan kungahuset och journalistkåren blivit mer familjär och kungafamiljen 

delar gärna med sig av såväl nyheter som privat material till pressen. 

2.2.1 Aftonbladet 

Aftonbladet grundades 1830 av Lars Johan Hierta och var redan från början en tidning där 

artiklarna många gånger gick till angrepp på Kung Karl XIV Johan och sättet han styrde 

landet (Rosengren 2010, s.238). Tidningens mål var att driva en borgerlig liberal opposition 

och vara en opartisk skildrare av det politiska läget i världen, men i synnerhet granska det 

svenska politiska systemets brister. Aftonbladet skrev rikligt och kritiserade kontinuerligt 

Kung Karl XIV Johan och hans otidsenliga politik. När han firade sina 25 år på tronen bortsåg 
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Aftonbladet den granskande blick som fanns och lyfte fram hans personlighet och de insatser 

han gjort för Sverige som kronprins och kung (Rosengren 2010, s.241). Successivt började 

Aftonbladet rapportera om kungahusets resor, konsertbesök, middagar och evenemang i 

medborgerliga sammanslutningar. 

Idag, nästan 200 år senare har Aftonbladet insett att den mer lättsamma bevakningen av hovet 

efterfrågas och måste bli starkare än vad den tidigare varit. Aftonbladet har idag startat upp en 

hovblogg med Jenny Alexandersson i spetsen och varje vecka kommer ett nytt 10 minuter 

långt TV-inslag av Kungligt med Jenny Alexandersson. TV-inslaget går endast att se på 

Aftonbladets webbsida, där bjuder hon in gäster och sammanfattar veckan som varit i det 

svenska kungahuset. 

2.2.2 Expressen 

Expressen grundades av AB Dagens Nyheter 1944. Det finns två personer som förknippas 

med starten av tidningen, Albert Bonnier jr och Carl-Adam Nycop. Redan från start jobbade 

tidningen med att inte bara skriva om säljande innehåll såsom sport, nyheter och tecknade 

serier. Expressen försökte inkludera många ledar- och kultursidor. För att tidningen skulle bli 

en rikstidning etablerade Expressen riksredaktioner i olika delar av landet, och mellan 1952 

till1996 var Expressen den största kvällstidningen i Sverige. 

Idag arbetar ungefär 350 journalister på Expressen i Stockholm, Göteborg och Malmö. I 

Stockholm finns också en anställd som endast bevakar Sveriges kungahus och skildrar 

dagligen de svenska kungligheterna i deras uppdrag som representanter för Sverige. 

Expressen började, i samband med kronprinsessans och prins Daniels förlovning, att låta 

läsarna skicka gratulationer till de nyförlovade via tidningens hemsida. Där kunde läsarna 

bland annat också göra ett webbtest där de kunde se hur stor koll de hade på förlovningen 

(Åse 2009, s.138) 

2.2.3 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter grundades 1864 av Rudolf Wall, som innan grundandet av Dagens Nyheter 

var utgivare för Friskytten. Syftet med tidningen var att skapa en tidning som kunde läsas av 

alla medborgare. Wall eftersträvade en tydlig disposition i tidningen där han delade in 

papperstidningen i olika delar. 
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I mitten av 1900-talet förändrades det svenska samhället, med både ökad stabilitet inom 

ekonomi och politik. I och med detta fokuserade Dagens Nyheter bland annat på olika 

nationella festligheter, som fick stort utrymme i tidningen. Ett exempel är när prinsessan 

Ingrid och danske kronprinsen Fredrik vigdes den 23 Maj 1935. Då fyllde man tidningen med 

bilder och texter från bröllopet (Hadenius 2002, s.221). 

Under 2009 när kronprinsessan Victoria och prins Daniel påbörjade sin förlovning, erbjöd 

Dagens Nyheter sina läsare att bland annat säga sin mening om den blivande prinsen. 

Dessutom fick läsarna följa med i rapporteringen om den blivande prinsens resa “Från koja 

till slott”, och hur det sa klick när han och Victoria träffades (Åse 2009, s. 138). 

2.2.4 Svenska Dagbladet 

År 1884 grundades Svenska Dagbladet, och däribland finns namn som Verner von 

Heidenstam, samt författare som Oscar Levertin, Hjalmar Söderberg, Tor Hedberg och 

Helmer Key. Tidningens syfte har alltid varit att informera, kritiskt granska, upplysa samt 

driva opinion. I början av 1900-talet blev tidningen mer politisk konservativ och är idag en 

obunden moderat tidning. 

År 1998 köptes Svenska Dagbladet upp av norska medieföretaget Schibstedt, tidigare ägdes 

tidningen av företag inom Wallenberggruppen. 

Sedan 2013 är journalisten Fredrik Karén chefredaktör och ansvarig utgivare på Svenska 

Dagbladet. År 2016 beräknades Svenska Dagbladet ha 336 000 dagliga läsare, inklusive e-

tidningsläsare. Tidningen anses bäst bland morgontidningarna med den digitala räckvidden på 

562 000 dagliga läsare. 

Svenska Dagbladet bidrar till ett nationsskapande genom att sprida information och bilder om 

kungahuset. De har tidigare exempelvis regelbundet redovisat de kungligas veckoprogram 

(Åse 2009, s. 138). I samband med kronprinsessan Victoria och prins Daniels förlovning hade 

de stora dagstidningarnas nätupplagor länkar till hovets förlovningsfilm. 

2.3 De två kungliga bröllopen 

Vigseln mellan kung Carl XVI Gustaf och fröken Silvia Sommerlath är det första kungliga 

bröllopet i modern tid. Bröllopet ägde rum i Stockholms Storkyrka den 19 juni 1976, då hade 

inte ett kungligt bröllop ägt rum i Sverige sedan 1797. Enligt önskan från kungen själv skulle 
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“största möjliga öppenhet råda”. Medieintresset kring bröllopet var på många sätt stort. 

Hundratals journalister och fotografer bevakade under bröllopsdagen och flera 100 miljoner 

människor världen över bevittnade vigseln på tv. 

Det senaste kungliga bröllop som arrangerades är bröllopet mellan prins Carl Philip och 

fröken Sofia Hellqvist. Vigseln ägde rum den 13 juni 2015 i Slottskyrkan i Stockholm. 

Bröllopet livesändes på tv och på mediebolagens webbsidor. Kungahusets ekonomichef 

berättade för SVT att prinsbröllopets nota förväntades att landa på strax under nio miljoner 

svenska kronor. Bland de största utgiftsposterna hamnade mediefrågor och information. Till 

bröllopet var 550 gäster beräknade att närvara och 370 gäster vid middagen. Hovets 

informationssekreterare Ulrika Näsholm uppger att det vid prinsparets bröllop ackrediterade 

sig 253 media genom UD:s ackrediteringssite för att bevaka bröllopet. 

Troligen var det ytterligare mellan 100–200 medierepresentanter på plats i Stockholm i 

samband med bröllopet då personer i OB-bussar, redigeringsrum, SVT:s personal, Tysklands 

offentliga tv-företag ZDF:s personal etc. inte ackrediterat sig via UD:s ackrediteringssite. Av 

de 253 som ackrediterade sig var det 162 utländska, 91 svenska och 169 fotografer, det vill 

säga stillbild, TV och webb-TV. 

3. Syfte och vetenskaplig frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att se hur rapporteringen kring det svenska kungahuset skiljer sig 

mellan dagstidning och kvällstidning, och hur den har förändrats över tid. Mer specifikt har vi 

har valt att studera hur det har rapporterats kring två kungliga bröllop: kung Carl XVI Gustaf 

och drottning Silvias bröllop 1976 samt prins Carl Philip och prinsessan Sofias bröllop 2015. 

Vi kommer att analysera artiklar från både kvälls- och dagspress där Aftonbladet och 

Expressen representerar kvällstidningarna och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

representerar dagstidningarna. Vi hoppas att med hjälp av denna uppsats få svar på våra 

forskningsfrågor: 

•   Hur skiljer sig rapporteringen av kungabröllopen i dags-och kvällspress under åren 

1976 och 2015? 

•   Inom vilka ämnesområden skrivs kungafamiljen inom, vilka kommer till tals och hur 

gestaltas kungligheterna? 
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4. Tidigare forskning 

Kristina Widestedt (2009) har tidigare forskat om hur tre svenska kungliga bröllop har 

skildrats i mediehistorien. Bröllopen som har studerats är de mellan prins Oscar och Ebba 

Munck år 1888, prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla av Saxe-Coburg-Gotha år 1932 

samt bröllopet mellan vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath år 1976.  I 

Pressing the Centre of Attention - Three Royal Weddings and a Media Myth presenterar hon 

forskning kring bröllopen samt hur media rapporterat kring detta. Analysen omfattar både 

verbal och visuell rapportering från daglig- och veckopress med hjälp av en kvantitativ metod. 

Resultatet av den tidigare forskningen visar att medier under dessa tre årtionden gått från att 

vara kommunikationsbärare mellan “toppen och botten” (Widestedt 2009, s.52) till att under 

70-talet anses bidra till kungahusets marknadsföring. Forskningen grundades i artiklar lästa 

kring respektive bröllopsdag och visar att dags-och kvällspressen publicerade 51 artiklar 

under Prins Oscar och Ebba Muncks bröllop 1888, 30 artiklar under Prins Gustaf Adolf och 

Prinsessan Sibylla av Saxe-Coburg-Gotha 1932 och 120 stycken artiklar under Kung Carl 

XVI Gustaf och Silvia Sommerlaths bröllop år 1976. Forskningen visar också att 

användningen av visuellt material expanderat kring mediebevakningen av kungliga bröllop. 

Vid de två senare bröllopen förekom också bilder i bevakningen, 30-respektive 164 bilder 

(Widestedt 2009, s.47). För oss är hennes forskning relevant för att finna grund i hur dags- 

och kvällspressen har rapporterat kring kungliga bröllop över tid. Eftersom vår forskning tar 

start vid bröllopet 1976 kommer vi förhoppningsvis kunna tyda en förändring av 

rapporteringen av kungliga bröllop. 

Jesper Strömbäck skriver i Journalistikens nyhetsurval och nyhetsvärderingar om vad som 

påverkar nyhetsurvalet och nyhetsvärderingen. I en studie som gjorts har man frågat 

journalister om hur stor betydelse en faktor har för att det ska bli en nyhet, samt hur stor 

betydelse samma faktorer bör ha, det vill säga faktisk betydelse och normativ betydelse 

(Strömbäck 2015, s.155). Strömbäck listar i boken olika faktorer och deras faktiska och 

normativa betydelse för vad som blir en nyhet; 

•   Att händelsen är sensationell och oväntad.  

•   Att händelsen är dramatisk och spännande. 

•   Att det handlar om en exklusiv nyhet. 

•   Att det egna mediet är först med att rapportera om händelsen. 
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•   Att händelsen intresserar många människor. 

•   Att händelsen handlar om viktiga personer/organisationer. 

•   Att händelsen har konsekvenser för människors vardagsliv.  

•   Att händelsen rymmer konflikter. 

•   Att informationen kommer från en officiell trovärdig källa. 

•   Att händelsen intresserar redaktionsledningen.  

•   Att händelsen gör människor medvetna om missförhållanden i samhället. 

•   Att det finns bilder. 

•   Att händelsen finns med på redaktionens bevakningslista. 

•   Att en enskild journalist är starkt engagerad i ämnet. 

•   Att händelsen ökar människors insikter och kunskaper. 

•   Att det finns ett bra pressmeddelande.  

•   Att händelsen är enkel att förklara. 

•   Att händelsen är billig att bevaka. 

Resultatet av studien visar att samtliga faktorer har en större faktisk betydelse för 

journalisterna än normativ betydelse (Strömbäck 2015, s.156). När forskningen gjordes sågs 

det inga större skillnader beroende på vilket typ av medium journalisterna jobbade för 

(Strömbäck 2015, s.155). 

Ett urval av dessa faktorer skulle kunna bidra till en förståelse för varför tidningarna väljer att 

skriva om kungliga bröllop på olika sätt. De fem mest relevanta faktorer från Strömbäcks 

tidigare forskning som är applicerbara på denna uppsats är: “Att händelsen handlar om kända 

personer/organisationer”, det vill säga att en händelse som involverar kända personer har 

större sannolikhet att bli en nyhet. Eftersom vår forskning handlar om hur medier rapporterar 

om kungliga bröllop känns denna faktor relevant för oss att ha med, då kungliga bröllop drar 

mycket elitpersoner och kungligheter. “Att händelsen intresserar redaktionsledningen”, det 

vill säga i vårt fall att redaktionen är intresserade av kungafamiljen och kungliga bröllop. Vi 

tycker att denna faktor är relevant då vi tror att det tydligt kommer att märkas skillnad 

beroende på vilket medium som nyhetsvärderar. ”Att det finns ett bra pressmeddelande”, det 

vill säga i vårt fall att journalisterna har mycket information om exakt vad som ska hända 

kring bröllopet. “Att en enskild journalist är starkt engagerad i ämnet”, är relevant för vår 

studie, då de journalistiska texterna avspeglas i journalisters engagemang. Expressen till 

exempel har anställt en kunglig reporter som endast bevakar kungahuset, vilket förmodligen 

avspeglas i nyhetsvärderingen och sättet i att skriva. “Att händelsen är billig att bevaka”, är 
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för oss en relevant faktor eftersom mängden pengar mediebolaget väljer att spendera kan vara 

en avgörande faktor i hur rapporteringen slutligen blir. 

Andreas Widholm och Karin Becker har skrivit artikeln ”Celebrating with the celebrities: 

television in public space during two royal weddings”, med syftet att ge ett nytt analytiskt 

perspektiv på hur publiken kommer allt närmre varandra vid kungliga högtider. I synnerhet 

under livesändningar på stora platser. I forskningen har de studerat bröllopet mellan 

kronprinsessan Victoria och Daniel Westling i Stockholm 2010 samt bröllopet mellan prins 

William och Catherine Middleton i London 2011. Studien visar bland annat att livesändningar 

på stora platser ger upphov till samhörighet mellan kungligheter och “vanliga medborgare”. 

När den livesända stor-bilden pendlar mellan att visa kungligheter och kändisar, till 

medborgarna som befinner sig på den offentliga platsen, finner medborgarna en känsla av 

aktivt engagemang där de själva interagerar med media (Widholm, Becker 2015, s.14).   

Vi tycker att Andreas Widholm och Karin Beckers forskning är intressant för oss i och med 

att de uppmärksammar de kungliga högtiderna. Genom att också veta hur medborgare 

förhåller sig till offentliga kungliga sammanhang genom media, kommer vi i vår forskning 

kunna använda oss av det för att se hur kvälls- och dagstidningar uppmärksammar bröllopen. 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Vår teoretiska utgångspunkt kommer att ta avstamp i framing, som är översatt till gestaltning 

på svenska. Gestaltningsteorin handlar i sin enkelhet om hur kommunikationen, alltså det 

media kommunicerar till befolkningen, påverkar människors syn på sin omvärld (Shehata 

2015, s.360). Gestaltningsteorin är sprungen ur dagordningsteorin, som i sin tur är översatt 

från engelskans agenda setting. Medan dagordningsteorin syftar till vad det skrivs om och 

vilket nyhetsämne som presenteras, så handlar gestaltningar om hur det skrivs om något. 

Gestaltningsteorins fokus ligger på hur en sakfråga framställs eller uppfattas (Shehata 2015, 

s.360).Teorin syftar också till att förklara hur det som skrivs i media påverkar mottagaren. 

Denis McQuail förklarar att mediernas effekter är minst lika bestämda av såväl mottagaren 

som sändaren (McQuail 2010, s.455). 

5.1 Dagordningsteorin 

Dagordningsteorin grundas i en studie som gjordes år 1968 i Chapel Hill, North Carolina. I 

samband med presidentkampanjen som gick av stapeln under samma år, bestämde sig två 
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lärare, Maxwell McCombs och Donald Shaw, för att fråga människor om vilka samhällsfrågor 

de tyckte var allra viktigast i presidentvalet. Detta blev grunden till studien och resultatet 

visade att människans viktigaste fråga i presidentvalet även var den fråga som dominerade i 

staden Champel Hills viktigaste nyhetsmedier (Reese & Shoemaker 2013, s.21). Till en följd 

av att invånarnas svar också var det som dominerade i de viktigaste nyhetsmedierna, flyttades 

forskarnas fokus inom dagordningsteorin. Till att från början ha studerat hur massmediernas 

påverkan på människors åsikter, var fokus nu att istället studera massmediernas effekt på 

människors verklighetsbilder och hur de uppfattar omvärlden. (Shehata 2012, s.319). 

Håkan Järvå och Peter M. Dahlgren (2013 s.314) förklarar att dagordningsteorin i korta drag 

innebär att massmedierna inte är särskilt framgångsrika med att styra vad människor har för 

åsikt, men däremot att det styr vad människor har åsikter om. Detta kallas mediernas 

dagordningsmakt. Utifrån deras förklaring kan vi anta att Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet väljer att belysa kungabröllopet på ett specifikt sätt, och 

utelämnar därför andra aspekter. Detta påverkar troligtvis vad läsarna åtminstone har åsikter 

om, men inte nödvändigtvis vad de har för åsikter. 

5.2 Gestaltningsteorin 

Gestaltningar skapas i en selektiv process där journalisten väljer fragment av information som 

sedan sammanställs och ges mening genom en gestaltning som sätter in företeelsen i en 

kontext. Genom att gestalta och definiera värden, personer, händelser etc. tillhandahåller 

medierna material för publiken som de sedan använder i sin sociala konstruktion (McQuail, 

2005) 

Jesper Strömbäck förklarar i boken Medierna och demokratin att gestaltningsteorin utgår från 

två observationer (Strömbäck 2012, s.271). Den ena handlar om det som den amerikanska 

sociologen Gaye Tuchman förklarar i sin bok Making news: a study in the construction of 

reality. Tuchman använde sig av begreppet frame som en metafor för nyheter, och dess 

funktion som ett fönster mot omvärlden. Hon menar att nyheter aldrig är en objektiv spegling 

av verkligheten, utan att medierna vinklar nyheter och gestaltar verkligheten (Tuchman 1978, 

s. 209). Eftersom att verkligheten är obegränsad till skillnad från tidningsartiklar tvingas 

journalister att välja vilket som ska presenteras i nyhetstexten. Det gäller såväl ordval som val 

av ämne, berättarperspektiv och val av källor.  Den andra observationen inom 

gestaltningsteorin är att det som har betydelse för människors bilder av att verkligheten inte är 
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verkligheten i sig, utan mediernas bilder av den (Strömbäck 2012, s.271). Det innebär alltså 

att medieinnehållet spelar en betydande roll för hur människor förstår världen runt om sig. 

År 1993 publicerade Robert Entman artikeln med titeln Framing: Toward Clarification of a 

Fractured Paradigm, där han definierade gestaltningar i form av urval och uppmärksamhet. 

Sedan artikeln publicerades är hans definition en av de mest använda och citerade (Shehata 

2015, s.361). Entman refererar till undersökning utförd av Kahneman och Tversky (1984) där 

han förklarar att deras studie är ett ypperligt exempel på framing och hur det fungerar genom 

att välja ut och belysa vissa delar av verkligheten samtidigt som andra delar utelämnas 

(Entman 1993, s. 53). Samma aspekt belyser också Stephen D. Reese (2010 s.18) i boken 

Doing News Framing Analysis. Han menar att förståelsen för rutiner och värderingar i 

nyhetsarbetet underlättar förståelsen för hur vissa gestaltningar är att föredra framför andra. 

Journalister har en viktig roll i spridningen av nyhetsgestaltningar, då de deltar i 

konstruktionen av gestaltningar.  

När en viss information ofta framträder ökar det sannolikheten att mottagaren kommer att 

uppfatta och bearbeta den, för att sedan förvaras i dennes minne. Texter kan göra delar av 

information mer framträdande genom placering eller upprepning, eller genom att associera 

dem med kulturellt bekanta symboler (Reese 2010, s.19). 

Järvå och Dahlgren (2013) tar upp ett exempel där de förklarar att om de största tidningarna 

väljer att frekvent skriva mer om klimatförändringarna än förtrycket mot kurder i Syrien, så 

kommer vi troligen uppfatta klimatförändringarna som en viktigare fråga än förtrycket i 

Syrien. Och desto oftare som medierna uppmärksammar och upprepar rapporteringen om 

klimatförändringarna, desto mer tillgänglig blir den i minnet (Järvå & Dahlgren 2013, s.315). 

Vidare förklarar Järvå och Dahlgren att det beror på att verkligheten är så obegränsad att det 

inte är möjligt att undersöka den själv. Därför förlitar vi oss på journalister och att de ska 

uppfylla rollen som gatekeepers, det vill säga att de ska filtrera all obegränsad information 

och ge ut den som är viktigast och mest relevant (Järvå & Dahlgren 2013, s.315). 

5.3 Centrala begrepp 

Inom gestaltningsteorin förekommer flera olika gestaltningar och i denna uppsats är generella 

gestaltningar i fokus. De kännetecknas av att kunna förekomma i all typ av 

nyhetsrapportering, oavsett vad rapporteringen handlar om. I stor utsträckning är 

användningen av dessa gestaltningar ett resultat av de journalistiska värderingar, rutiner och 



	   15	  

praktiker som präglar det redaktionella arbetet på en nyhetsorganisation (Shehata 2015 s.362). 

Inom generella gestaltningar tillkommer det journalistiska valet att gestalta nyheter tematiskt 

eller episodiskt som också kan göras oberoende av vad nyhetsrapporteringen handlar om. 

Episodisk gestaltning innebär att en sakfråga skildras med ett huvudsakligt fokus på enskilda 

händelser och individer. Tematisk gestaltning innebär ett strukturellt samhällsfokus där de 

enskilda händelserna sätts in i ett större sammanhang. Dessa gestaltningar kan påverka hur 

nyhetskonsumenterna tillskriver aktörer ansvar för olika samhällsproblem (Shehata 2015, 

s.364). 

Ett flertal generella gestaltningar har identifierats som återkommande i den dagliga 

nyhetsjournalistiken. En av dem är konfliktgestaltning, vilket kännetecknas av en konflikt 

mellan flera aktörer som utgör kärnan i den journalistiska texten (Shehata 2015, s. 362). 

Spelgestaltning, skandalgestaltning och sakgestaltning är tre återkommande gestaltningar 

inom det journalistiska rapporterandet av politik men som också är applicerbara gestaltningar 

på andra ämnen, exempelvis monarkin. Skandalgestaltningar innebär att fokus ligger på 

skandaler och moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden. Sakgestalning innebär att 

fokus ligger på sakligt innehåll, det vill säga vad som har hänt eller kommer att hända, vad 

någon har sagt. Medan spelgestaltning innebär ett fokus på vinnare och förlorare och när det 

gäller politik; relationer mellan politiska aktörer och på hur politik bedrivs (Strömbäck 2012, 

s. 272). 

6. Metod och Material 

Vi kommer att utföra en komparativ studie där vi analyserar fyra mediers rapportering kring 

två svenska kungliga bröllop i modern tid. Åsa Nilsson (2010 s.129) menar att det är relevant 

att välja ut de största och mest populära medierna med störst potential att påverka människor. 

Vi har därför valt att vår komparativa studie ska beröra två kvällstidningar och två 

dagstidningar. I vårt urval har vi tagit hänsyn till en mätning som Dagens Nyheter 

tillsammans med Ipsos gjorde år 2015. Mätningen visar svenska medborgares kännedom om 

media samt mediernas trovärdighet hos medborgarna. Resultatet visar att dagstidningarna 

med störst kännedom var Dagens Nyheter där 65% av de svarande känner ganska- eller 

mycket väl till tidningen. Svenska Dagbladet resulterar att 58% känner till tidningen. 

Resultatet visar också att 50% av de svarande har ganska- eller mycket stort förtroende för 

Dagens Nyheter, och 44% för Svenska Dagbladet. Kvällstidningen Aftonbladet känner 



	   16	  

medborgarna mycket väl till då 79% svarade detta, medan förtroendet till tidningen är desto 

lägre. 21% har svarat att förtroendet är ganska- eller mycket stort (Rosén 2016, s.8). 

Utifrån resultaten har vi slutligen valt ut att jämföra dagstidningarna Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet med kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, som trots 

undersökningens resultat ändå är de största kvällstidningarna. Vi kommer att studera samtliga 

artiklar i de fyra tidningarna under tidsperioden 1 juni till 30 juni 1976 samt 1 juni till 30 juni 

2015. Vårt insamlande av material kommer att ske på Kungliga biblioteket, då de bevarar alla 

tryckta tidningar från mitten av 1800-talet. Vi hade först tänkt att använda oss av 

mediearkivet Retriever, men Åsa Nilsson (2010 s.132) tyder på att det finns risk för bortfall 

när material samlas från Retriever, då allt material inte läggs ut. 

Vårt material kommer att analyseras i två delar. Först kommer vi att göra en kvantitativ 

innehållsanalys av hela materialet för att få en övergripande blick av innehållet i artiklarna. 

Inför den kvantitativa analysen kommer ett kodschema att skapas där variabelvärdena 

symboliseras av relevanta ämnen som berör uppsatsens forskningsfrågor. Efter 

sammanställningar i Spss kommer ytterligare ett urval att göras inför en kvalitativ 

innehållsanalys. I uppsatsens kvalitativa analysdel kommer vi att djupgående analysera en 

artikel per tidning och årtal, alltså totalt 8 artiklar. 

Värt att notera är att det under båda bröllopsåren har utkommit separata bilagor i tidningen 

som endast handlat om bröllopet. Då vi valt att inte analysera bilagor har dessa fallit ur vår 

urvalsram, vilket förmodligen har resulterat i ett stort bortfall av bröllopsartiklar. Något som 

förmodligen också påverkat de totala mängden artiklar som publicerats i juni 2015, är mordet 

på Lisa Holm som inträffade i samband med prins Carl-Philip och prinsessan Sofias bröllop 

den 13 juni 2015. Detta fick stor uppmärksamhet i media vilket har resulterat i att bröllopet 

hamnat i skymundan. 

  

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har valt att huvudsakligen använda oss av en kvantitativ innehållsanalys, för att få med ett 

större urval av artiklar och därmed skapa oss en helhetsbild av hur medierapporteringen av 

kungabröllopen ser och har sett ut. Att endast använda oss av en kvalitativ innehållsanalys på 
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enstaka artiklar skulle inte ge oss tillräckligt för att kunna möjliggöra påståendet att det 

rapporteras om kungafamiljen på ett specifikt sätt.  

Alan Bryman (2011, s.283) skriver om den kvantitativa innehållsanalysen som  “ett 

angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett systematiskt och 

replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg”. 

Dessa förutbestämda kategorier är variabler i vårt kodschema, som vi återkommer till under 

rubriken “Variabler, variabelvärden och kodschema”. 

När det talas om kvantitativ innehållsanalys nämns det två begrepp som är centrala inom 

metoden. Det första man pratar om är objektivitet. Det syftar till att placera delar av ett större 

råmaterial i mindre kategorier, urvalsgrupper. Processen och kategorierna ska tydligt 

presenteras i förväg för att undvika att personliga värderingar påverkar processen. Ett annat 

viktigt begrepp är systematik. Det innebär att reglerna för metoden tillämpas på ett 

konsekvent sätt för att på så sätt minimera riskerna av att metoden brister i form av skevhet 

eller inkorrekta källor.   

Genom att tillämpa både objektivitet och systematik till undersökningen ökar reliabiliteten 

(Bryman 2011, s.283). Därmed ska vem som helst som gör samma forskning, förutsatt att 

denne håller sig till dessa regler, komma fram till samma slutresultat. Däremot har den 

kvantitativa innehållsanalysen mött viss kritik, som främst berör de begränsningar som 

förekommer när tolkningar görs vid kategoriseringen av artiklarna (Bryman 2011, s.294-296).  

Detta resulterar till att vår kategorisering och det kodschema som görs av artiklarna, inte 

kommer att vara till hundra procent objektivt, då vi som forskare tolkar en text utifrån vilken 

kategori den ligger i. I och med detta kan resultatet i vår kvantitativa innehållsanalys komma 

att påverkas av våra egna tolkningar. Därför har vi också valt att ha med kvalitativa inslag i 

vår uppsats där vi kommer att läsa utvalda artiklar mer grundligt. 

Reliabilitet och validitet är begrepp i fokus för uppsatsens trovärdighet. Reliabilitet innebär 

tillförlitligheten i en undersökning, vilket i sin tur innebär att samma undersökning ska få 

samma resultat om den upprepas. Validitet innebär att det som uppsatsen syftar till att 

undersöka verkligen undersöks. Det insamlade materialet ska säga något om det som 

undersökningen avser att säga något om. 
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6.1.1 Urval 

Vi kommer att studera samtliga artiklar i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet under tidsperioden 1 till 30 juni 1976 samt samma datum 2015. För att 

begränsa vårt urval kommer vi att göra yttre begränsningar, det vill säga att vi bestämmer 

vilket specifikt innehåll som kommer att väljas ut ur tidningarna. Vi kommer att analysera de 

artiklar som innehåller ordet “bröllop”, men där vi filtrerar ut notiser, opinionsbildande 

artiklar, insändare eller kåserier. I urvalet kommer vi även att utesluta bilagor. 

  

Vi har totalt studerat 226 upplagor från kvälls- och dagstidningarna. Sammanlagt har vi 

analyserat 229 artiklar, där 129 stycken är från år 1976 och 98 stycken från 2015. Värt att 

notera är att på grund av Sveriges nationaldag den sjätte juni och kring midsommartider finns 

det tidningar som inte utgivits. År 1976 utkom varken Aftonbladet eller Expressen den 6/6, 

25/6 samt den 26/6. För dagspressen Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet utkom ingen 

papperstidning den 7/6 eller 26/6. År 2015 utkom inte Dagens Nyheter eller Svenska 

Dagbladet den 6/6 samt den 20/6. 

6.1.2 Variabler, variabelvärden och kodschema 

Våra variabler är inspirerade av ett forskningsexempel som Alan Bryman förklarar i sin bok. 

Syftet var att göra en innehållsanalys av hur brittiska medier rapporterade om 

samällsvetenskaplig forskning. Frågorna som låg till grund för kodschemat som användes då, 

handlade om: vem som beskrivs, vad som rapporteras, var undersökningen gjorts, plats i 

tidningen, hur mycket utrymme något får samt varför det hela beskrivs (Bryman 2013, s.285). 

 

Alan Bryman förklarar att de flesta innehållsanalyser innehåller flera frågeställningar och om 

dessa inte är tydligt utformade finns det risk för att kodschemat blir bristfälligt (Bryman 2013, 

s. 284). Bryman skriver om ett forskningsexempel där syftet var att göra en innehållsanalys av 

hur brittiska medier rapporterade om samhällsvetenskaplig forskning. Frågorna som låg till 

grund för kodschemat handlade om: vem som beskrivs, vad som rapporteras, var 

undersökningen gjorts, plats i tidningen, hur mycket utrymme något får, varför det hela 

beskrivs (Bryman 2013, s.285). Dessa frågor har vi haft i åtanke när vi utformat uppsatsens 

variabler till kodschemat för att kunna göra en innehållsanalys av kvälls- och dagspressens 

rapportering om de två kungliga bröllopen. 
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Kodschemat, som innehåller sex variabler, berör vilken typ av press det är och vad de 

huvudsakligen skriver om. Med hjälp av kodschemat får vi också veta vem det är som 

gestaltas i texterna samt hur mycket plats artiklarna får i papperstidningarna (bilaga 1). 

  

I en av variablerna, den som berör vad pressen huvudsakligen väljer att skriva om, behöver 

variabelvärdena definieras i de kategorier de hamnat inom. Här nedan är definitionen av vad 

varje variabelvärde i variabel tre innebär.  

Mode: I denna kategori hamnar alla artiklar som handlar om någon form av mode. 

Bröllopsklänningen, bröllopsdekorationer, smycken, styling samt övriga kläder. 

Nöje: Beteckningen ges till artiklar som i huvudsak handlar om skandaler, bröllopsfesten, 

privatliv, bröllopsgästerna, bröllopsresa samt den mediala bevakningen. 

Nyheter: Det som är direkt riktat till samhället när det gäller ekonomiska perspektiv och 

samhällsfrågor hamnar under nyheter. Även om artikeln i huvudsak handlar om något 

utomlands eller något oförutsett. 

Yrkesroll: När det är frågan om hur någon agerar i sitt yrke som kunglig klassificeras det som 

att det huvudsakliga innehållet handlar om yrkesrollen. 

Bröllop: Precis som det låter kommer artiklar som huvudsakligen handlar om bröllopsvigseln 

att kategoriseras in här. Det inkluderar bröllopsplaneringen samt allt som sker i kyrkan och 

kring vigseln, så som kortegen och folkets mottagande. 

Övrigt: Det som vi inte kan filtrera under någon av de ovanstående rubrikerna kommer att 

hamna under övrigt, exempelvis artiklar om kungahusets historia.   

  

Den sjätte variabeln innehåller olika gestaltningar. Inom gestaltningsteorin är vissa 

gestaltningar mer förekommande än andra. Det handlar ofta om politiska gestaltningar och av 

Joseph N Capella och Kathleen Hall Jamieson delas de in i strategic frames, game frames och 

issue frames (Capella & Jamieson 1996). Jesper Strömbäck (2012) har byggt vidare på deras 

indelning av gestaltningar och skriver om spelgestaltning, sakgestaltning och 

skandalgestaltning. De tre gestaltningarna tillsammans med konfliktgestaltning, som Adam 

Sheahata (2015) skriver om, har vi valt att ha med i kodningen av artiklarna. 
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6.1.3 Pilotstudie 

När vi hade utformat kodschemats variabler läste vi tio artiklar från år 1976 samt från år 2015 

för att se om de var applicerbara inför vår kodning. I samband med pilotstudien togs variabler 

bort som visade sig vara irrelevanta. Det tillkom även nya variabler, när vi under pilotstudiens 

gång upptäckte att det saknades avgränsningar och kategoriseringar.  

 

6.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Utöver den kvantitativa innehållsanalysen och upprättandet av ett kodschema, kommer några 

utvalda texter också att analyseras kvalitativt. Uppsatsens kvalitativa inslag är i form av en 

kvalitativ innehållsanalys på utvalda artiklar ur den redan utvalda artikelmassan. 

6.2.1 Urval 

Urvalet har skett som så att vi valt ut en artikel per tidning från alla fyra tidningar under åren 

1976 och 2015. Vi har sedan valt att analysera en artikel från själva bröllopsdagen. Av de 

tryckta tidningsartiklarna i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet 

under 1976 kommer vi att analysera den artikel som är störst från kung Carl XVI Gustaf och 

drottning Silvias bröllopsdag 19/6. Under 2015 kommer vi att analysera den största artikeln 

från Carl-Philip och Sofias bröllopsdag 13/6, även där ur samtliga fyra tidningar. Totalt 

kommer vi alltså att kvalitativt analysera 8 artiklar. 

Vi har även i vår kvalitativa innehållsanalys inspirerats av det Alan Bryman säger om de 

frågeställningar som förekommer vid en innehållsanalys. I detta fall innebär det i vilken 

utsträckning en fråga uppmärksammas, och hur denna uppmärksamhet förändras över tid 

(Bryman 2013, s.285). För oss kommer detta att ligga i bakhuvudet när vi analyserar texterna, 

då den knyter an till uppsatsens övergripande frågeställning. Det vill säga om rapporteringen 

av kungliga bröllop förändrats över tid och på vilket sätt uppmärksamheten förändrats.  

För att vårt urvalet ska bli så opåverkat som möjligt av våra egna åsikter och tankar, har vi 

förutbestämt att den artikel som kommer att analyseras i varje tidning, är den som tar störst 

plats i tidningen. 
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6.2.2 Innehållsanalys - Massmedieretorik 

Som analysmetod till den kvalitativa delen har vi valt den massmedieretoriska 

innehållsanalysen. Anledningen till den valda metoden är att synliggöra det som för en läsare 

är lätt att missa. Mediernas artiklar återfinns i vardagen hos nästan varje medborgare, både i 

tryckt press samt på internet. Medborgare tenderar att läsa artiklar utan att vara kritiska, 

istället accepterar de det som artikeln ger uttryck för att vara, och litar på den informationen. 

Det är därför viktigt för oss textanalytiker att kritiskt analysera texterna media publicerar.  

 

Massmedieretorriken utgår alltid från ursprungstexten, och när vi analyserar texterna 

framträder texten i den situation och det sammanhang som den först skapades i (Hultén 2000, 

s.9). Till en följd av detta hjälper massmedieretoriken till med att se över de funktioner olika 

medier har. Den hjälper även till med att generalisera texterna samt studerar hur medierna och 

journalister anpassar verkligheten utefter dessa mönster (Hultén 2000, s.11)  

 

Britt Hultén (2000) stolpar upp olika frågor att ställa till textens innehåll vid en systematiskt 

textanalys (s.97). Hon skriver också att alla frågor inte är tillämpbara på alla texter och att den 

systematiska textanalysen handlar om att välja med utgångspunkt från vad man vill veta om 

texten. Vi har i den mån texterna har tillåtit oss, försökt att svara på alla nedanstående frågor i 

de kvalitativa textanalyserna. I vissa fall finns inte alla komponenter med och har därför inte 

varit möjliga att analysera. 

1.   I vilken genre är texten skriven? - Det här är en viktig inledningsfråga, eftersom val av 

genre också styr texttolkningen. Är det en nyhetstext eller ett reportage utan 

dagsaktuell nyhetsanknytning? Reportaget innehåller miljö, reportern har varit på plats 

och visar det i sin text.  

2.   I vilket medium är texten publicerad? - Det är en poäng att från början beskriva det 

medium som texten har publicerats i. Är det en dagstidning? Var i dagstidningen? Har 

den publicerats på en nyhetssida eller exempelvis i en söndagsbilaga?  

3.   Vad handlar texten om? - Med den frågan drar man fram grundhandlingen med några 

korta rader. I vissa fall är det kanske inte så enkelt eftersom texten kan spreta åt olika 

håll. Handlingarna skär i varandra. Då kan frågan vara bra för att få syn på just detta. 

Frågan kan också ha betydelse för att få syn på om det finns något mönster när man 

jämför flera texter. 
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4.   Vilket syfte har texten? - Finns både öppet och dolt syfte? Det öppna syftet syns redan 

i den första läsningen, medan det dolda syftet blir ett resultat av analysen (om det finns 

ett dolt syfte). Det kan faktiskt hända att det öppna och det dolda syftet inte stämmer 

överens.  

5.   Vilka framställningsformer används i texten? - Skilj mellan: direkt anföring, referat, 

miljöbeskrivningar, reflektioner, öppna ställningstaganden (explicita uttryck).  

6.   Vilken komposition/disposition har texten? - Hur inleds texten? Hur avslutas den? 

Finns det några synliga stilfigurer som håller samman texten, exempelvis 

abstraktionsstege, bildspråk, eller liknande? Följer texten kronologiskt förlopp? Är 

journalisten guide genom texten? 

7.   Hur ser sakförhållandena ut i texten? - Vilka sakbeskrivningar finns i texten? Vilka 

fakta används, och hur? Vilka källor används? Vilka sakbeskrivningar/fakta/källor 

finns inte med i texten?  

8.   Hur ser scenen/scenerna ut? - Finns det miljöskildringar? Hur är de gestaltade? Har de 

många detaljer eller är de översiktliga? Är miljöerna direkt eller indirekt gestaltade? 

Det vill säga, får människor träda fram direkt genom sitt sätt att agera, röra sig och tala 

eller framträder de genom beskrivningar? Vad används scen och miljö till? 

9.   Hur ser människorna och relationerna dem emellan i texten ut? - Vilka är 

människorna? I vilken egenskap får de framträda? Talar de i direkt eller indirekt form? 

Vad gör människorna i texten? Vilka relationer finns mellan de personer som 

framträder? Finns det huvudroller och biroller? Vilka är relationerna mellan 

journalisten och de som framträder i texten? 

 

6.2.3 Begreppsförklaring - Massmedieretorik 

Abstraktionsstege: syftar till att det abstrakta finner sig högt upp på stegen och genom att 

klättra ner på stegen blir texten mer konkret. Det konkreta är enklare förklarat, det ger ett 

ansikte åt en händelse och beskriver en händelse i vardagligt språk. Det abstrakta, högre upp 

på stegen, är mer diffust och beskrivningar sker ytligt. 

 

Bildspråk: bildliga uttryckssätt, som exempelvis metaforer och liknelser (NE, 2017a) 
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Direkt anföring: mening (eller del av mening) som återger annans yttrande (eller tanke) som 

ordagrant citat (NE, 2017b)  

 

Miljöbeskrivningar: Beskrivningar av miljön som oftast visar att reportern har varit på plats. 

Används ofta för att få läsaren att känna av vart berättelsen utspelar sig. 

 
Referat: en kort beskrivning av det som är det viktigaste i det som någon har skrivit eller sagt 

(NE, 2017c). 

 

Reflektioner: Textförfattarens egen reflektion om något som han eller hon beskriver eller 

berättar om. Att reflektera över något kan visa sig som en spontan tanke eller slutsats. 

   

Stilfigurer: språkliga element som skapar stilistisk effekt, exempelvis olika slags 

orduppreningar, apostrof, utrop eller retoriska frågor (NE, 2017d)  

  

 Öppna ställningstaganden (explicita uttryck): att författaren öppet, utan att dölja det, 

uttrycker en viss åsikt i en viss fråga. Var textförfattaren står i sitt tyckande framträder tydligt. 

 

6.2.4 Kritik kvalitativ innehållsanalys 

En skriven text är alltid beroende av den tid som den är skriven i, den styrs oftast av 

schablonmässiga föreställningar, trender, normer och opinioner och andra faktorer som 

språket är bundet till. Vi som analyserar är påverkade av den tid vi befinner oss i och det finns 

risk att det hindrar upptäckten av eventuella problem och sakförhållanden (Hultén 2000, s.67). 

Det kan vara svårt att upptäcka sin egen tids perspektiv och föreställningar. Detta är också en 

anledning till att de flesta medier ställer samma frågor, har samma infallsvinkel och bedömer 

sakfrågor på samma premisser (Hultén 2000, s. 51). 

Vår egna tolkning kan komma att påverka reliabiliteten i undersökningen. Om samma 

innehållsanalys genomförs av någon med andra förutsättningar och i en annan tid, kan 

resultatet komma att skilja sig från vårt. 
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7. Resultat 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

7.1.1 Hur mycket plats får kungliga bröllop i kvälls- respektive dagstidningar? 

 

 

Resultatet från 1976 visar att dagspressens publikationer till 87% är små artiklar, det vill säga 

de som tar upp mindre än en sida. 13% av dagspressens totala artiklar är medelstora, vilket 

innebär att de tog upp en sida. Ser vi till kvällspressen, är 40% av artiklarna små, 43% 

medelstora samt 17% av de totala artiklarna är stora. Med stora menas att de tar upp ett 

uppslag eller mer. 

 

Ovan synes resultatet från bröllopsmånaden 2015. Resultatet visar att dagspressens 

publikationer till 20% är små artiklar och 40% är medelstora. Även 40% av dagspressens 

artiklar är stora. Ser vi till kvällspressen, är 26% av artiklarna små, 45% medelstora samt 29% 

stora.    
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7.1.2 Kvälls- och dagspressens val av ämne i rapporteringen kring bröllopet 

 

Resultatet från 1976 visar att dagspressens artiklar till 25% handlar om nöje och 30% är 

nyhetsartiklar. Av dagspressens totalt 47 artiklar, handlar 2% om en person i en yrkesroll samt 

13% handlar om bröllopet. Med detta menas att artiklarna huvudsakligen handlar om vigseln 

och förberedelserna kring bröllopet. Övriga gestaltningar där bland annat kunglig historia, tv-

sändningar och mediebolag inkluderar, resulterar i 30% av dagspressens artiklar.  

 

 

Ser vi till kvällspressen, handlar 7% av artiklarna om mode, 36% om nöje och 26% är 

nyhetstexter. I kvällspressen handlar 21% av artiklarna om bröllopet och övriga saker 10%. 
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Ovan synes resultatet från bröllopsmånaden 2015. Resultatet visar att dagspressens 

publikationer till 10% handlar om mode, 10% om nöje, och att 30% av artiklarna är 

nyhetstexter. I 40% av de dagspressens totalt 10 artiklar, handlar texterna huvudsakligen om 

bröllopet och övriga texter är 10% av artiklarna.  

 

Ser vi till kvällspressen, handlar 2% av artiklarna om mode, 53% om nöje samt 14% är 

nyhetstexter. I 5% av kvällspressens artiklar handlar en om yrkesroll. Artiklar som 

huvudsakligen handlar om bröllopet är 19% av de totala artiklarna och övriga ämnen 

förekommer i 7%. 
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7.1.3 Kvälls- och dagspressens val av huvudperson i artiklarna 

 

 
 

Resultatet från 1976 visar att dagspressens artiklar till 4% handlar om kung Carl XVI Gustaf, 

9% om drottning Silvia och i 26% av artiklarna förekommer brudparet tillsammans. Av de 

totala 129 artiklarna handlar 40% om övriga personer och i 21% av artiklarna förekommer 

ingen person.  
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Ser vi till kvällspressen, handlar 2,4% av artiklarna om kung Carl XVI Gustaf och 13,4% om 

drottning Silvia. I 23,2% förekommer brudparet tillsammans och i 48,8% av artiklarna 

förekommer övriga personer. 12,2% är artiklar där personer ej förekommer. 

 

 

Ovan synes resultatet från bröllopsmånaden 2015. Resultatet visar att dagspressens 

publikationer till 40% handlar om brudparet tillsammans och i 50% av artiklarna skrivs det 

om övriga personer. I 10% förekommer personer inte alls. 
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Ser vi till kvällspressen, handlar 1,1% om kung Carl XVI Gustaf och 2,3% om prins Carl 

Philip. I 19,5% av artiklarna skrivs det om prinsessan Sofia och i 26,4% av artiklarna 

framställs brudparet tillsammans. Prinsens syskon med respektive förekommer också under 

2015 i kvällspressen. I 8% av kvällspressens 88 artiklar skrivs det om kronprinsessan Victoria 

och prins Daniel samt i 12,6% av artiklarna förekommer prinsessan Madeleine och herr 

Christopher O’Neill. Övriga personer finns med i 24,1% av artiklarna och i 5,7% förekommer 

inga personer. 
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7.1.4 Mediernas val av gestaltning i artiklarna 

 

Resultatet från 1976 visar att dagspressen gestaltar 13% av sina artiklar i en konflikt, och i 

77% av artiklarna synes sakgestaltning. Av de totala 47 artiklarna förekommer 

skandalgestaltning i 4% av artiklarna och spelgestaltning i 6%.   

 

 

Ser vi till kvällspressen, förekommer konfliktgestaltning i 12% av artiklarna. I 77% av 

artiklarna förekommer sakgestaltning, och skandalgestaltning synes i 10% av artiklarna. Av 

kvällspressens totalt 82 artiklar förekommer spelgestaltning i 1% av texterna.  
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Ovan synes resultatet från bröllopsmånaden 2015. Resultatet visar att i de totalt 10 artiklarna, 

till 80% förekommer sakgestaltning och till 20% spelgestaltning.  

 

 

I 4% av kvällspressens totalt 88 artiklar, förekommer konfliktgestaltning i 4% av dem och i 

58% av artiklarna förekommer sakgestaltning. I 16% av artiklarna förekommer 

skandalgestaltning och i 22% av artiklarna förekommer spelgestaltning.  
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7.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Här nedan kommer vi att kvalitativt analysera åtta texter, skrivna på respektive bröllopsdag. 

Valet av att analysera just dessa åtta texter är att de är publicerade på bröllopsdagen, vilket vi 

ansåg var en relevant dag att fokusera på, då det faller sig naturligt att artiklar som berör de 

kungliga bröllopen faktiskt är publicerade. Efter val av dag, valde vi att plocka ut de 

artiklarna som tog till synes mest plats i tidningen den dagen. Texterna som kommer att 

analyseras är följande: 

”En dag då allt gick galet - men på kvällen fungerade allt” av Ulla-Britt Edberg. Publicerad i 

Svenska Dagbladet 1976. 

”Brudmarsch från Delsbo i finalen” av Oscar III (Oscar Hedlund). Publicerad i Dagens 

Nyheter 1976. 

”Den perfekta bruden, men vem är hon egentligen?” av Lars Bjelf. Publicerad i Aftonbladet 

1976. 

”Den lyckliga dagen med dans till solen gick upp” av Per Wendel. Publicerad i Expressen 

1976. 

”Allt klart för kunglig fest i stan” av TT. Publicerad i Dagens Nyheter 2015. 

”Modern meny med “kunglig elegans”” av Emelie Nyman. Publicerad av Svenska Dagbladet 

2015. 

”De har kämpat för sig kärlek” av Petter J Larsson. Publicerad i Aftonbladet 2015. 

 

”De hemliga kärlekstalen” av Johan T Lindwall. Publicerad i Expressen 2015. 

7.2.1 “En dag då allt gick galet” - Men på kvällen fungerade allt 

Den första artikeln som vi kvalitativt har analyserat är “En dag då allt gick galet - men på 

kvällen fungerade allt” som publicerades i dagstidningen Svenska Dagbladet den 19/6–1976. 

En sammanfattning av texten synes på framsidan och huvudartikeln återfinns på den fjärde 

sidan i tidningen. Artikeln är uppdelad i två texter som hör ihop med varandra, i och med 

samhörigheten kommer dessa att analyseras tillsammans. Artikeln handlar om den 
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föreställning som hölls under galakvällen dagen innan bröllopet för kungen och den blivande 

drottningen.  

  

Första delen av texten handlar om generalrepetitionen som gjordes på dagen, vilket inte alls 

gick enligt manus. Textens andra del handlar om hur kvällen, trots den dåliga repetitionen, 

gick alldeles perfekt. Den första artikeln behandlar detaljerat vad som hände under 

repetitionen. Vi får känslan av att det som beskrivs och lyfts fram är endast de saker som gick 

fel, och inte alls något som var planerat. Den andra artikeln behandlar de saker som inte hade 

fungerat under förmiddagen, men som klaffade på kvällen. Syftet med texterna är att på ett så 

detaljerat sätt som möjligt, spegla svart på vitt vad som hände under föreställningarna. 

Personerna som nämns är de som har en roll under föreställningen, främst artister. Det skrivs 

väldigt detaljerat om varje enskild person, vilket gör att vi tolkar att det dolda syftet syftar på 

någon form av satir. Ingen av personerna citeras ut efter en fråga, utan de få citaten som synes 

i texten är byggda på vad som sades under generalrepetitionen. 

  

Journalisten, Ulla-Britt Edberg, har byggt upp texterna enbart på miljöbeskrivningar och 

observationer. Det bör också nämnas att texten inte innehåller någon annan fakta eller källor 

från annat håll. Hon skriver bland annat: ”Mikrofoner kommer nerdansande från taket, 

dekoren glider upp och ner utan skenbar ordning. Artister går ut och in, gör sina entréer och 

sortier…”. Det märks tydligt att hon har varit på plats under galarepetitionen och galakvällen. 

Journalisten jobbar med inre komposition, det vill säga att hon är som en guide genom texten. 

I texterna berättas det detaljerat om hennes betydande roll som statist under denna dag, och 

hon nämner också små detaljer som ger det lilla extra till texterna. Detta gör att scenerna ger 

miljöbeskrivningarna en direkt gestaltning som skildrar verkligheten precis som det var den 

dagen. Viktigt att nämna är att i och med att texterna enbart är uppbyggda på observationer 

och miljöbeskrivningar, finns det en del fakta och källor som inte finns med. Det blir lätt i ett 

reportage som detta att enbart observera, men för att reportaget ska bygga på tillförlitlighet 

samt ha ett bredare syfte, tycker vi det är viktigt att värva gestaltningen med annan fakta.  

  

De scener och miljöskildringarna som finns skapar känsla av närvaro för oss läsare, och vi 

kan känna en vag satirisk känsla över texterna. Däremot finns det inga värdeladdade ord, dock 

blir texterna ändå en aning dramatiska när journalisten beskriver stressen över att repetitionen 

inte gick som den skulle. Det känns som att personerna i texten har en nära relation med 

varandra, då det går att antyda på hur de skojar med varandra. Artiklarna är båda uppbyggda 
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efter ett kronologiskt förlopp, då hon observerar och skriver vad hon ser och gör. Journalisten 

använder sig också av en abstraktionsstege i första texten, vilket ger artikeln mer liv och 

spänning. Varken kung Carl XVI Gustaf eller blivande drottning Silvia synes i texten, trots att 

artikeln är den största som publicerades på deras bröllopsdag. Istället blir då journalisten och 

de andra elitpersonerna huvudpersoner i dessa två nöjestexter. 

7.2.2 “Brudmarsch från Delsbo” i finalen 

Den andra artikeln som vi har analyserat är “Brudmarsch från Delsbo i finalen” och är 

publicerad i Dagens Nyheter på bröllopsdagen för Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, den 

19/6–1976. Den är skriven av Oscar III, som är en pseudonym för Oscar Hedlund. Han var en 

svensk journalist, musikskribent och kåsör. Artikelns första del är publicerad redan på 

tidningens framsida med rubriken “Klirr i kraschanerna”, för att sedan fortsätta på sida 11 i 

tidningen med ordet “Klirr…” för att knyta an till framsidan. Som tidigare nämnts har artikeln 

ytterligare en överrubrik inuti tidningen: ”Brudmarsch från Delsbo” i finalen.  

  

Artikeln handlar om den galaföreställning som brudparet fick som bröllopsgåva från de 

medverkande artisterna, riksdagen och regeringen. På samma sida som artikeln är publicerad 

är andra nyheter gällande bröllopet publicerade samt andra notiser som gäller annat än 

kungligheter. Tonfallet genom artikeln är ironiskt och journalisten är hånfull mot brudparet 

medan föreställningen hyllas. Textens synliga syfte är att recensera föreställningen och berätta 

om kvällen. Det dolda syftet är att porträttera en högre klass och deras sätt att passas upp på. 

Oscar III skriver i artikeln att: “Nu säger dom nog ute i världen att Sveriges artister, riksdag 

och regering är påhittiga med bröllopspresenter” för att sedan sätta in sig själv ännu mer i 

texten då han skriver: “Jag kunde inte låta bli att till en hitrest kollega från tyska tidningen 

“Der Stern” säga blygt att det här måste vi göra om”. Han väljer ändå att senare hylla kvällens 

föreställning genom att skriva: “Det har faktiskt aldrig trummats ihop ett liknande 

artistuppbåd på en och samma scen en och samma kväll.”.  

  

Journalisten, Oscar III, är väldigt synlig i texten och kommer med explicita uttryck och 

ställningstaganden. Istället för att berätta och vara en guide genom händelseförloppet, får 

läsaren följa journalisten i den situation han befinner sig i. Oscar III börjar artikeln med att 

vara sarkastisk då han skriver: “Det är naturligtvis så här vi ska ta dom, utlänningarna. Vi 

ställer till med bröllop. Vi lockar hit ett oerhört antal krönta och nobla huvuden. Vi samlar 

ihop dem en fredagskväll. Vi fyller på med lite regering och riksdag och kändisar i största 
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allmänhet. Vi samlar dem till en liten anspråkslös tillställning på något som heter Kungliga 

teatern”. I tonfallet som journalisten använder sig av går det att ana en viss kritik mot 

statsmakten och monarkin. Den kritik journalisten verkar vilja rikta mot brudparet framträder 

när han talar om drottningen i samband med: “De svenska orden hon hunnit lära sig räckte 

liksom inte till när OD-kören brummade till med Södermans bonnbröllop”.  Senare riktar 

journalisten kritik mot Carl XVI Gustaf när han skriver att: “det låg ett skimmer över Gustafs 

dagar men inte över kungen Gustaf utan den andre, den som spelades av Ragnar Ulfung i 

föreställningen.”.  

  

Texten följer en kronologisk ordning där journalisten börjar med att förklara kvällens 

tillställning som bröllopsgåva för att sedan berätta om föreställningen och det som var bra 

medan han blandar in brudparets reaktioner i publiken. Sedan avslutar han artikeln med att 

hänvisa till dagens bröllop där han skriver: “Nog har vi alla våra aningar om varthän denna 

välsignade lördag barkar”. 

Artikeln liknar ett reportage där journalisten målar upp delar ur föreställningen och hur Silvia 

sitter i makens bås i publiken och ler. Det ger en viss ingivelse av att vara på plats. 

Journalistens egna antaganden ges plats i gestaltandet å han skriver: “Kungen tyckte då att 

han gott kunde le han också”. Det får en att antingen tro att han senare har talat med kungen 

och vet att det var så han tänkte, eller så var det endast journalistens egna observation. Texten 

i helhet berättar om en distans mellan journalisten och brudparet, men beskriver också 

närheten mellan brudparet i sig. Andra källor än journalisten själv är uteslutna ur texten. 

7.2.3 Den perfekta bruden, men vem är hon egentligen? 

Den tredje artikeln som vi har analyserat är “Den perfekta bruden, men vem är hon 

egentligen?” och är publicerad i Aftonbladet på kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvias 

bröllopsdag 19/6–1976. Framsidan av tidningen pryds med två bilder av brudparet samt en 

kortare text med löpet ”Årets brudpar - med 500 miljoner bröllopsvittnen i TV”. Texten är 

signerad Lars Bjelf och den är placerad i mitten av tidningen. Artikeln är en del av ett 

uppslag, där den vänstra sidan är ett porträtt av Carl XVI Gustaf med rubriken ”Även 

vännerna måste kalla honom Ers Majestät”. På motsatt sida porträtteras Silvia Sommerlath 

med rubriksättningen ”Den perfekta bruden, men vem är hon egentligen?”. 

  

Artikeln handlar om att det inte finns någon tydlig bild över vem Silvia Sommerlath, Sveriges 

blivande drottning, är. En större del av texten handlar om Silvias faders uttalanden om sin 
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dotter, och det refereras också till ett uttalande fadern tidigare gjorde till Aftonbladet i 

samband med förlovningen. Den information som sedan tidigare är känd är att hon är 

mörkhårig, söt, glad, begåvad, språkkunnig, väluppfostrad, diplomatisk och utåtriktad. 

Journalisten erkänner att Aftonbladet själva inte har bidragit till en nyanserad bild av Silvia 

men förklarar att det beror på att drottningen inte velat intervjuas av massmedierna. Textens 

synliga syfte är att berätta för folket om den blivande drottningen. Journalisten hänvisar till en 

officiellt sanktionerad beskrivning, på en halv A4, av drottningen som hovets presstjänst 

skickade ut dagen innan bröllopet. Artikelförfattaren ställer frågan: “Finns det verkligen inte 

mer att säga om en drottning?”. Han fortsätter sedan i kronologisk ordning att berätta om 

Silvia Sommerlath, om hennes uppväxt, hennes möte med Carl XVI Gustaf, när de blev 

förälskade i varandra och hennes uppgift som blivande drottning. Det är svårt att tyda om det 

som skrivs i artikeln refereras från den beskrivningen som hovets presstjänst publicerat dagen 

innan eller om det är journalistens egna uppgifter. 

  

I texten går det att skönja en abstraktionsstege där journalisten börjar berätta om Silvia som 

drottning och hennes yttre för att sedan klättra ner på stegen och berätta om Silvia som person 

och hennes uppväxt, som för de läsarna med samma bakgrund att relatera till. Det 

förekommer inte några scener och miljöbeskrivningar i denna text. I artikeln får Silvia inte 

äga sig själv, det är antingen hennes far som berättar om vilken felfri kvinna hon är, eller så är 

det journalisten själv som påpekar att hon är vacker och att hon säkert hade hittat en annan 

högt uppsatt person att gifta sig med om inte med kungen. Även om det lyfts upp vad Silvia 

gjort tidigare, bland annat yrkesmässigt och utbildningsmässigt så är slutsatsen att hon är 

anständig nog att ta sig an drottningrollen. Journalisten uttrycker det som så att: “Silvia är 

säkert medveten om att hennes enda uppgift som drottning är att föda en tronarvinge.”. Att det 

inte finns mer att berätta om den blivande drottningen och bruden, verkar också vara textens 

dolda syfte.  

  

Artikeln avslutas i att journalisten beskriver Silvia som en beskyddarinna för välgörenheten 

och att såväl kungen som hans syster Christina kan komma att få assistans. Allra sista 

meningen lyder: “Men det är knappast troligt att Silvias krafter räcker till ett bidrag för ökad 

jämställdhet mellan könen.”. Detta knyter an till det tidigare stycke där journalisten berättar 

om drottningens uppgift att föda en tronarvinge och att Silvia själv har sagt att kungen får 

bestämma hur många barn de ska ha. Gestaltningen av drottningen är snarare som en 

marionettdocka som gör det hon blir tillsagd, än att vara sin egen person. 
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I texten förekommer inga scener mer än beskrivningar av hur kungen och drottningen 

träffades. Relationen journalisten har till drottningen är distanserad, det märks bland annat 

genom att journalisten inte har någon djupgående information om Silvia. Däremot får en som 

läsare bilden av en nära relation mellan drottningen och hennes stolta far. De andra i Silvias 

familj får läsaren endast en kort beskrivning av, det går att ana att de var nära när de växte 

upp men inte nödvändigtvis idag. Relationen mellan Silvia och Carl XVI Gustaf beskrivs som 

väldigt kärleksfull och att paret är rätt för varandra. Dock beskrivs också Silvia som en aning 

kylig som citeras “kung eller diplomat, det spelar ingen roll”. 

7.2.4 Den lyckliga dagen med dans till solen gick upp 

Den fjärde och sista artikeln från bröllopet 1976 som vi har analyserat är nöjesartikeln “Den 

lyckliga dagen med dans till solen gick upp”, som publicerades i Expressen den 19/6–1976. 

Artikeln tar upp ett uppslag i början av tidningen, där texten är en spalt, men med bilderna tar 

artikeln upp ett uppslag. På framsidan av tidningen lyder rubriken “Drottning Silvia - se så 

lycklig hon är”. Där syns en stor bild på den blivande drottningen samt en kort 

sammanfattning av det som senare i tidningen skulle finnas om bröllopet. Artikeln handlar om 

den bröllopsbal som kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia hade dagen före sin 

bröllopsdag. Texten nämner maten som det bjöds på, artisterna som sjöng samt ett par av de 

gäster som befann sig på Drottningholms Slott där balen ägde rum. Det som däremot får mest 

plats i denna text är de “700 personer som samlats för att se Carl Gustaf och Silvia”.  

  

Artikelns huvudsyfte är att för medborgarna berätta de mest intressanta sakerna som hände på 

balen. Det finns även ett dolt syfte, och det är att författarna vill skönmåla kungen och 

drottningen, att de lyfts upp som bra, godhjärtade personer. Detta gör att författarna i 

bakgrunden kan ses som partiska. Framställningen i denna artikel är ett referat med inslag av 

direkt anföring. Då författarna inte tyder på att de varit inne på Drottningholms Slott, har de 

refererat till den pressinformation som givits ut, men under de scenerna som målas upp 

utanför slottet har de definitivt medverkat på. Värt att notera är att det inte finns några källor 

angående referatet, men om journalisterna varit inne på slottet skulle detta ha nämnts i 

artikeln.  

  

Textens disposition är i ett kronologiskt förlopp, där artikelns inledning refererar till när 

huvudpersonerna kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, samt andra gäster anlände till 

balen. Sedan målas scenerna från slottet upp, med tydligt beskrivande ord om de medborgare 
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som stod utanför slottet, för att sedan avsluta artikeln med det som hände under kvällen. Det 

finns totalt tre underrubriker, där kvällen summeras under en. Artikeln avslutas med: “ett 

tiotal personer stod kvar i trädgården. En del insvepta i filtar för att hålla kylan och myggen 

borta”. Detta ger mycket till texten, då journalisterna har sammanfattat tillställningen med att 

knyta an till det som innan fått mycket utrymme i artikeln. Journalisterna syns inte som ett 

“jag” i texten, som anses vara ett reportage. Men som tidigare nämnts märks det tydligt att 

journalisterna har varit på plats under den gestaltande delen i texten. Däremot väcks 

funderingar hos oss om det faktiskt var så att de var på plats med de andra personerna utanför 

slottet under natten. Scenerna under artikelns gång är mycket konkreta, men när 

privatpersonerna gestaltas blir scenen en aning dramaturgisk. Inte minst när de beskriver hur 

dessa 700 personer står vid slottet och ropar “Vi vill se vår kung! Vi vill se vår kung! Silvia! 

Silvia! Silvia!”. Det gör texten livlig och texten får annat tonläge. Författaren fortsätter att 

noga beskriva hur brudparet kort visade sig för personerna utomhus, för att sedan gå snabbt 

tillbaka in, och för att en polis genast skulle be dem komma ut igen. Det är väldigt detaljrikt, 

vilket gör att det känns som att vi som läsare är på plats. 

  

Det finns ingen person som gestaltas extra mycket i denna artikel och citat förekommer fyra 

gånger. Detta gör det svårt att se specifika egenskaper från personerna som får tala, men 

självklart går det att se att Silvia talar på ett mer formellt sätt än den kvinna som stod utanför 

slottet. Silvia sade att “vi åker hem vid midnatt” medans kvinnan vid slottet upprepade flertal 

gånger: ”Jag har sett dem. Jag har sett dem. Det är underbart!”. Även om kontexten inte är 

densamma, går det att se skillnad på språket. Silvia uttalar sig kort och konkret, medans den 

andra kvinnan säger det hon känner utan lika mycket baktanke. Uppslaget inkluderar också ett 

tal som kungens farbror prins Bertil höll till brudparet. Det finns även fyra bilder, varav en 

bild tar upp en sida. 

7.2.5 Allt klart för kunglig fest i stan 

Den femte artikeln som vi har analyserat är “Allt klart för kunglig fest i stan” och är 

publicerad i Dagens Nyheter från prinsparets bröllopsdag 13/6–2015. Den är placerad på 

tidningens nyhetssidor med överrubriken “Prinsbröllopet”, på sida 15. Det finns ingen 

specifik författare utskriven, men TT står som avsändare i bylineområdet. Artikeln handlar till 

hälften om vilka gäster som ska delta vid vigseln och dessförinnan handlar det om timmarna 

fram till bröllopet.  



	   39	  

Artikeln inleds med ett citat av prins Carl-Philip från en tidigare intervju med TT där han 

säger att det känns nervöst inför bröllopet. Syftet med texten är främst att visa vart i staden det 

kommer att vara avspärrat, men också att ge en förberedelse inför bröllopet. Eftersom Dagens 

Nyheter är en dagstidning har de inte hunnit få med något om bröllopsdagens händelser när 

den gått i tryck. Framställningarna i denna artikel är både referat och direkt anföring. 

Journalisten syns i texten och utan att använda explicita uttryck och värdeladdade ord så 

använder sig hen av vissa personliga tonfall. I det inledande refererade citatet där Carl-Philip 

uttrycker sin nervositet skriver journalisten: “Helt förståeligt, med tanke på att varje liten min 

och gest kommer att förevigas.”. 

Journalisten använder sig av uttryck för att ingiva en känsla av närhet till prinsparet, det tar 

sig form i en slags vänskaplig önskan: “Men prinsparet kunde förhoppningsvis slappna av på 

fredagskvällen, då firandet skulle inledas med en privat middag för inbjudna gäster.”. 

Artikelns komposition är i kronologisk ordning, trots sitt korta format. Artikeltexten börjar att 

anspela på prinsens nervositet innan bröllopet för att sedan gå över till kvällen innan bröllopet 

med den privata middagen, för att avlutas med de kungligheter och andra personer som står på 

gästlistan till bröllopet. Den lilla artikeltexten hinner även referera till Aftonbladet som källa i 

påståendet om att Estelle ska vara en av brudnäbbarna. Artikeln är i notisformat och lämnar 

inte utrymme till annat än ren fakta. Det finns inga scener eller miljöbeskrivningar. Artikeln 

tar mer plats än en notis i tidningen på grund av en större faktaruta som visar avspärrningar i 

Stockholms innerstad till följd av bröllopet.  

Journalisten bygger vidare på de små informationsbitarna som får läsaren att känna en 

tillhörighet och att kungligheterna inte är mycket mer annorlunda än någon annan. I sista 

stycket står det: “På gästlistan finns även fotografen Mattias Klum, som prinsen har 

praktiserat hos, liksom den tidigare dokusåpakändisen från ”Baren”, Meral Tasbas.”. Att 

prinsen har praktiserat och att en dokusåpakändis är bjuden till bröllopet drar ner 

exklusiviteten kring kungligheterna. 

7.2.6 Modern meny med “kunglig elegans” 

Den sjätte artikeln som vi har analyserat är “Modern meny med kunglig elegans” och är 

publicerad i Svenska Dagbladet på bröllopsdagen 13/6–2015. Artikeln är placerad i mitten av 

tidningen på sida 24 och är skriven av Emelie Nyman. Sidans översta kant är märkt med 

överrubriken Prinsbröllopet, vilket även en mindre artikel på sidan innan också är. Artikeln 
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handlar i huvudsak om det blomarrangemang som kommer att finnas i kyrkan under vigseln, 

men artikelns rubrik och likaså den tillhörande bilden med tillhörande text syftar till att texten 

ska handla om menyn på bröllopet. Artikelns syfte är att informera när bröllopet startar på 

eftermiddagen, och att folket då kommer att kunna se de uppgifter som hållits hemligt inför 

bröllopet, det vill säga hur brudklänningen ser ut samt hur brudbuketten och 

blomarrangemanget som klär kyrkan kommer att vara.  

  

Framställningsformen i artikeln är referat, då journalisten refererar från de direkta citat hon 

har från hovfloristen Claes Carlsson. I artikeln förklarar han hur arbetet med 

blomutsmyckningen går till. Texten komponeras med att journalisten Emelie Nyman börjar 

artikeln med att förklara hur prinsparet har engagerat sig i valet av blommor och att Sofia 

Hellqvist har i högsta grad tyckt till om brudbuketten. Vi kan anta att informationen är från 

floristen Claes Carlsson. Med det valet av information målas det upp en bild av prinsessan 

Sofia som bestämd, och som läsare kan man anta att hon håller sig fast vid sina egna åsikter 

över det som hon får lov att bestämma över. 

  

Vidare berättas det om blomarrangemangen och hur det har blivit mer populärt sedan 

kronprinsessans bröllop. I samma mening går artikeln över till att börja beröra menyn som 

kommer att serveras på bröllopet, journalisten skriver att Claes Carlsson menar att blommorna 

får alla ta del av för att det går genom tv-rutan till tittarna. Däremot när det kommer till maten 

så är det något bara gästerna får uppleva. I den delen av artikeln presenteras Fredrik Eriksson 

som är ansvarig för de 40 kockarna och konditorer som tillsammans skapar 

bröllopsmiddagen. Även han citeras och det framkommer att brudparet har haft en tydlig bild 

av vad de vill ha för typ av middag. Han förklarar vidare att menyn kommer att vara nutida 

och med kunglig elegans, vilket knyter an till rubriken.  

  

Artikeln i sig är sakligt informativ, den lämnar ingen plats åt målande beskrivningar eller 

scener. Däremot bjuder artikelförfattaren på personliga inslag där läsarna får en inblick i hur 

prinsparet kan tänkas vara, i detta fall gestaltas de som bestämda när det kommer till 

bröllopsbestyr. Artikelförfattaren lägger vikt i det som är hemligt gällande bröllopet och där 

den näst sista meningen är: “Vad som bjuds blir känt först under kvällens middag, men 

Fredrik Eriksson beskriver menyn som ”nutida” och med ”kunglig elegans”. 

7.2.7 De har kämpat för sin kärlek   
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Den sjunde artikeln vi har analyserat är “De har kämpat för sin kärlek” och är kvällstidningen 

Aftonbladets största artikel på prins Carl-Philip och prinsessan Sofias bröllopsdag den 13/6–

2015. Artikeln som är placerad i tidningens framvagn på sida 16 är ett stort uppslag som går 

över tre sidor. Författaren för artikeln är Aftonbladets journalist Petter J Larsson. Då texten 

handlar om prinsparets privatliv kategoriseras den som en nöjesartikel.  

  

Artikeln handlar överlag om hur prinsparet träffades och hur deras relation har utvecklats till 

den som är idag. Artikeln inleds med kommentarer angående prinsparets relation från 

hovexperten och historikern Herman Lindqvist, för att sedan fortsätta artikeln med bakgrund 

om Sofia. Den beskriver Sofias väg in till kungafamiljen, om hur hennes bakgrund som 

utvikningsmodell och Paradise Hotel-deltagare gjort det svårt för deras kärlek att accepteras. 

Men artikelförfattaren lyfter även upp Sofias utbildningar och hennes engagemang i företaget 

Project Playground. Texten avslutas med att berätta om hur prins Carl-Philip friade till Sofia.  

  

Syftet med artikeln är att ge läsarna intressant bakgrundsinformation om prinsparet. Däremot 

känns det som att journalisten har som dolt syfte att ta upp saker som får läsaren att finna 

sympati till prinsparet, och där läsaren kan tänka “det kunde varit jag”. Framställningsformen 

i artikeln är referat, då journalisten även refererar till andra utländska medier som skrivit 

mycket skandaler om prinsessan Sofia, vilket kan läsas i denna text. Journalisten refererar 

även till kritiska kommentarer från Herman Lindqvist, vilket ger journalisten uttryck till att 

vara partisk. Dispositionen i texten är strukturerad och går genom hela texten i ett 

kronologiskt förlopp, från första mötet till frieriet. Det går även att se att journalisten jobbar 

med abstraktionsstegen, det vill säga att han går från att vara objektiv när han pratar om 

prinsessans uppväxt och karriär till att zooma in mer när han pratar om prinsen och prinsessan 

som par. 

  

Texten är en kronologisk berättelse om prinsparets gemensamma historia, fram till 

bröllopsdagen, och med mest fokus på den nyblivna prinsessan Sofia. Artikeln bygger på 

romantik och landar i vad kärlek kan åstadkomma. Den tar sig uttryck i att en kvinna av folket 

som inte har något fläckfritt förflutet, accepteras av kungahuset och därmed får sin prins. Det 

förekommer inga sakbeskrivningar utan det är mer målande beskrivningar av kärleksparets 

olika möten och vad andra personer har tyckt om deras förhållande. Artikelförfattaren 

refererar till citeringar av prinsparet och deras bekanta som gjorts till andra tidningar, till 

exempel en anonym källa som uttalat sig till Aftonbladet tidigare, en före detta kollega till 
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Sofia som pratat med New York Post och prinsparet själva till Dalarnas tidningar. Vart den 

övriga fakta kommer ifrån om Sofia och prinsparets bakgrund är inte synligt, men det går att 

anta att den sökts efter i olika informationskällor. 

Scenerna som förekommer i texten handlar om prinsparets möten men är inte målande eller 

vidare ingående. Dem beskrivs ytligt och texten fokuserar på att gå igenom fler händelser mer 

än färre och ingående. Ingenstans i texten får en som läsare en känsla av miljön som 

huvudpersonerna befinner sig. Det finns dock en antydan till en dramatisk kurva i och med att 

Sofia i början inte blev accepterad som prinsens nya flickvän men att hon till slut har kunnat 

bevisa att hon är värdig en roll som prinsens hustru. Textens språk är lättillgängligt och det 

förekommer bildspråk som gör att det är lätt att relatera, som exempelvis där journalisten 

refererar till Carl-Philip på gokartbanan: “Även känslomässigt tryckte paret på gaspedalen 

och började träffas mer intensivt.”.  

  

Det förekommer inte några direkt värdeladdade ord men däremot går det att urskilja subtila 

pikar från journalisten själv, bland annat där han skriver: “Om kungafamiljen haft svårt att 

acceptera en gymägare från Ockelbo några år tidigare så skulle det bli ännu svårare för 

Sofia.”. Senare i artikeln bekräftar journalisten de fördomar som finns mot kvällspressen och 

deras intresse för skandaler, där han skriver: “Prinsessan Madeleine, som fortfarande var god 

vän med Emma Pernald, ska dock ha varit iskall mot Sofia – även under middagen. Ryktet om 

Maddes agg mot Sofia späddes på när hon inför avresan till New York inte bjöd in henne till 

sin tjejmiddag – däremot var Pernald bjuden”. Texten bygger på Sofias kamp för att bli 

accepterad av Carl-Philips familjemedlemmar och Aftonbladet är snabba med att förstärka 

känslan av familjens agg mot Sofia. 

7.2.8 De hemliga kärlekstalen 

Den åttonde och sista artikeln som vi har analyserat är “De hemliga kärlekstalen” och är 

publicerad i kvällstidningen Expressen på Carl-Philip och Sofias bröllopsdag 13/6–2015. 

Journalisten som har skrivit den heter Johan T Lindwall och artikeln är publicerad på sida 20 i 

mitten av tidningen, och är en artikel av en serie av flera som är märkta med överrubriken 

”Bröllopet”.  

  

Texten handlar om bröllopsfesten som hölls kvällen innan bröllopet samt några av de tal som 

hölls under kvällen. Av rubriken att tyda så bör texten endast handla om de tal som har hållits, 

men det syns mest i ingressen. Där skriver journalisten om prinsessorna Victoria och 



	   43	  

Madeleines tal till deras bror prins Carl-Philip, och att han i sin tur höll ett tal till sin blivande 

fru prinsessan Sofia. Vidare handlar artikeln om bröllopsfesten, i Bergrummet på 

Skeppsholmen, som hölls natten innan bröllopet. Den tar upp några av gästerna, temat för 

kvällen och maten som serverades. Artikeln faller in i genren nöjesnyhet. En nyhet för att det 

är något som skett dagen alldeles innan men det är inte en nyhet som berör samhällsfrågor. 

Monarkin i sig är relevant för samhället, men en bröllopsfest klassificeras som nöje. Däremot 

kan det vara intressant ur samhällsperspektivet gällande att det är folkets pengar som sägs gå 

till att finansiera bröllopet. Textens syfte är att informera och att underhålla läsarna. Med 

textens beskrivningar ingiver den en känsla av att vara på plats, läsaren får en inblick i ett 

annars stängt rum. 

Framställningsformen Johan T Lindwall använder sig av är beskrivande när han berättar om 

kvällen som om att han själv var på plats men det är inte något han faktiskt bekräftar. De enda 

två, mycket korta, citat som förekommer är från tidigare uttalanden till Expressen som han 

refererar till. Han refererar också till korta utdrag ur talet som prinsessorna Victoria och 

Madeleine höll under festen. Miljöbeskrivningarna och scenerna som förekommer är inte 

målande eller djupgående, de förklarar och beskriver hur festen hölls inne i ett rum där 

middagen serverades och att gästerna senare fick ta sig längre in i tunnelsystemet för att festa 

vidare i libanesiskt tema från golv till tak.  

  

Journalisten använder sig inte av några direkta explicita uttryck, förutom när han vi ett tillfälle 

väljer att skriva “Drottning Silvia och kungen var naturligtvis kvar i natt när festen fortsatte 

inne i tunnelsystemet med alla vattenpipor och uppträdanden.”. Johan T Lindwall spelar 

rollen som guide genom texten och vi får följa festens gång, i en relativt kronologisk ordning. 

I artikelns första stycke skrivs det om den senare delen av festen, för att sedan gå över till 

början av kvällen och i sista stycket är det tillbaka till slutet av kvällen. De sakbeskrivningar 

som förekommer i texten är närvarande vid presenterandet av maten, där berättar 

artikelförfattaren sakligt vad det är som kommer att serveras i matväg. Artikeltexten 

ackompanjeras av en bildserie med fem bilder där den utsatta tiden visas. Den första bilden är 

vid lunchtid innan festen, där prinsessan Sofia ses med sin stylist Marwan Hitti. Därefter 

följer tre mindre bilder från nattens festligheter, där klockslag och gäster som lämnar festen i 

natten syns. Den femte och sista bilden är längs artikelns högra sida och är en bild på Sofia i 

en blå klänning där klockslaget är tillbaka på att vara tidigare under kvällen, på väg till festen. 

Bildserien följer därmed ingen kronologisk ordning. 
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Det finns ingen källa i texten som bekräftar den fakta som presenteras, därför är det att anta 

att journalisten själv fanns på plats och observerade det som kan läsas i tidningen. Texten 

innehåller inga direkta scener, det målas endast upp en gång hur gästerna går från middagen i 

ena slottssalen till festen i en annan. Artikeln lyfter fram familjebandet och hur romantiska 

prinsparet är och hur glada alla andra också är. Som läsare får man en familjär bild av 

kungafamiljen och bilden av att de är människor bakom deras professionella roller. 

Artikelförfattaren väljer att uppmärksamma hur systrarna spexar på scenen och får alla andra i 

salen att skratta. Den bilden skiljer sig från den professionella sidan som oftast representerar 

kungafamiljen i andra sammanhang. Johan T Lindwall framhäver att kungafamiljen vet hur 

man festar, med detaljer som att vattenpipor finns närvarande samt att kungen och drottningen 

stannade kvar sent in på natten. Relationen mellan prins Carl-Philip och prinsessan Sofia 

gestaltas som sagolik, vilket troligtvis är på grund av att de är romantiska utåt. 

8. Analys 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur dags- och kvällspress framställer kungafamiljen 

med nedslag under kungabröllopet 1976 och prinsbröllopet 2015. Med det redovisade 

resultatet ser vi både likheter och skillnader mellan hur dags-och kvällspressen rapporterar om 

det kungliga bröllopet. 

8.1 Kvantitativ analys 

Det framträder väldigt tydligt att kvällspressen lägger mer fokus och mer tid på att skriva om 

kungligheterna och deras bröllop än vad dagspressen gör. Det gäller såväl 1976 som 2015, att 

kvällspressen ägnar mer plats åt artiklar om kungligheterna både när det gäller antal artiklar 

som längd på artiklarna. Mellan 1976 och 2015 har dags-och kvällspressen både blivit mer 

lika varandra, men också mer olika. 1976 var skillnaden mellan kvälls- och dagspress större 

när det gällde hur mycket plats kungabröllopen fick i media. Över tid har dags- och 

kvällspressen kommit närmre varandra i denna aspekt, och 2015 var storleksfördelningen av 

artiklarna mer likartade.  Däremot har val av artikelämne under åren förändrats, och idag har 

dags- och kvällspressen blivit mer olika varandra när det gäller vad de väljer att skriva om. 

Förutom att dagspressen under 1976 skrev mer om övriga saker, var skillnaderna till 

kvällspressen inte markanta. Det som däremot har ändrats genom åren och som syns vid 

bröllopet 2015 är att dagspressen kommer allt längre ifrån kvällspressen i hur artiklarna 

gestaltas. De största skillnaderna genom åren är att dagspressen 2015 skriver mer sakligt och 
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informativt. Dagspressen väljer att minska sina nöjesnyheter och istället informera om 

bröllopet samt skriva nyheter som berör befolkningen mer. Detta har gjort att utvecklingen 

från den tidigare forskning som Kristina Widestedt (2009) gjort angående hur svenska 

kungliga bröllop skildrats i mediehistorien, vänt och sakta rör sig till hur det var förr i tiden. 

Med hennes resultat som visade att medierna under åren utvecklats från att vara 

kommunikationsbärare mellan “toppen och botten” till att bidra till kungahusets 

marknadsföring, anade vi att det skulle utvecklats ännu mer fram till det senaste bröllopet 

2015. Istället visar dagspressen på ett omvänt mönster, och har blivit mer sakliga och 

informativa. Resultatet skulle kunna definieras som att dagspressen återigen blivit 

kommunikationsbärare, snarare än att de bidrar till kungahusets marknadsföring. 

  

Detta kopplas också till gestaltningsteorins tematiska gestaltning, vilket innebär att de 

enskilda händelserna sätts in i ett större sammanhang, ett strukturellt samhällsfokus (Shehata 

2015, s.364). Att dagspressen 1976 gått från att skriva mer om mode till att 2015 skriva mer 

sakligt och informativt, bidrar också till att den tematiska gestaltningen förstärks. När 

artiklarna är informativa, sätts de in i ett större sammanhang och vinklas på så sätt att det 

berör majoriteten av samhällets befolkning.  

  

Den största skillnaden för kvällspressen är att de tvärtemot dagspressen, skriver mer om mode 

2015 än om nyheter. Detta resulterar att den tematiska gestaltningen försvagas. Eftersom 

mode i detta sammanhang genererar att intressera en viss publik, sätts bröllopet in i ett mindre 

sammanhang, då en begränsad mängd av samhällets befolkning intresserar sig av mode.   

  

Under 1976 liknade dags-och kvällspressen varandra i deras val om vilka personer som 

gestaltats, men även här har de gått till att bli mer olika. 2015 gestaltar dagspressen endast 

brudparet tillsammans, medans kvällspressen även gestaltar brudparet som enskilda personer. 

Att kvällspressen 2015 väljer att gestalta de som gifter sig som enskilda personer, tyder på att 

den episodiska gestaltningen har en inverkan. Dessa gestaltningar är också ett begrepp inom 

gestaltningsteorin, och innebär att en sakfråga skildras med ett huvudsakligt fokus på enskilda 

händelser och personer (Shehata 2015, s.364). Detta resultat går lite hand i handske med 

resultatet som berör det vi nämnt ovan, det vill säga vilket ämne medierna väljer att gestalta 

kungafamiljen i. Resultatet på att kvällspressen 2015 skriver mer om mode, synes också i 

resultatet av att de framställer enskilda personer i sina artiklar. Samma resultat kopplas även 

samman i det dagspressen skriver om. 2015 använder de inte några episodiska gestaltningar, 
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vilket kopplas till att de skriver sakligt och informativt.  Det gör att dagspressens fokus på 

kungafamiljen försvunnit då de prioriterar att skriva om andra personer.  

 

När vi har analyserat texterna utifrån vilken gestaltning det är uppbyggda på, framträder 

skillnader mellan 1976 och 2015. De största generella skillnaderna i mediernas artiklar är att 

spelgestaltning förekommer mycket mer 2015 än vid bröllopet 1976, synnerhet i 

kvällspressen. Vi tror att detta kan bero på medborgarnas syn på kungafamiljen år 2015.  

 

Lennart Nilssons SOM-undersökning (Nilsson 2011) som vi tagit del av, visar att monarkin 

tappat förtroende hos svenska medborgare. Ju mindre förtroende kungafamiljen har hos 

medborgarna, ju mer fokus blir det på det på relationen mellan dem. Vissa skulle kunna kalla 

dem ”vinnare och förlorare”, då pressen skriver mycket om hur stor del av som Sveriges 

skattebetalare bidrar med till ett kungligt bröllop. För att skapa en bättre relation mellan 

kungafamiljen och medborgarna, skulle staten kunna arrangera större evenemang i samband 

med exempelvis kungliga bröllop. Precis som Andreas Widholm och Karin Beckers forskning 

som återfinns i artikeln ”Celebrating with the celebrities: television in public space during two 

royal weddings”, visar att livesändningar på stora platser ger upphov till samhörighet mellan 

kungligheter och ”vanliga medborgare”. Om fler människor skulle känna sig delaktiga, och 

”få något för pengarna”, förmodar vi att spelgestaltningen i artiklarna skulle minska då 

relationen mellan monarkin och medborgare skulle förbättras.  

 

8.2 Kvalitativ analys 

Som vi kan urskilja i den kvalitativa resultatdelen skrivs det överlag om kungahuset och de 

kungliga familjemedlemmarna när det gäller mindre tunga nyheter. Många artiklar faller in i 

kategorin nöje. I samband med bröllopet är det mycket fokus på kläder, kärleksmöten mellan 

brudparen, festligheter med tillhörande mat, dans och utsmyckningar samt föreställningar. Det 

är sällan det skrivs utförligt om mannen i brudparet, utan det handlar till störst del om 

kvinnorna. Både år 1976 när Silvia Sommerlath stod som brud samt år 2015 när Sofia 

Hellqvist stod som brud, handlar mycket av det journalistiska innehållet om de är anständiga 

nog för att bli drottning samt prinsessa eller inte. I dessa fall kan mycket bero på att de båda 

kvinnorna inte själva är kungligheter, utan att de gifter in sig i familjen. Mycket fokus ligger 

på hur vackra kvinnorna är och hur de anpassar sig för att accepteras av den kungliga familjen 

och som en del av den. Bilden av drottning Silvia och prinsessan Sofia skiljer sig i fråga om 



	   47	  

hur de står på sig och är bestämda, trots att de ska anpassa sig efter den roll som de ska anta. 

Sofia Hellqvist gestaltas som bestämd i de frågor hon fortfarande är fri att välja i, medan 

drottningen gestaltas mer som att hennes primära uppgift när hon gifte sig var att föda en 

tronarvinge och att det var kungens beslut att bestämma antal barn. Silvia fick aldrig riktigt 

äga sig själv i texterna. Sofia Hellqvist målas mer upp som en kamplysten kvinna som 

tillsammans med prins Carl-Philip har kämpat för sin kärlek och för sin väg in i familjen.   

Porträtterandet av Silvia gentemot Sofia skiljer sig där Silvia, från en accepterad fin ansedd 

familj, lättare accepteras som en del av kungafamiljen. Där dags- och kvällspressen väljer att 

hävda hennes egenskaper som passande för rollen som drottning gentemot Sofia, där hennes 

förflutna och skandaler istället diskuteras som ett hinder för prinsessrollen. 

8.2.1 Gestaltningar 

För att koppla resultatet till uppsatsens teoriram går det att urskilja att det redan finns en 

accepterad bild om kungafamiljen som media använder sig av. Tidningarna erbjuder inte 

läsarna en nyanserad bild av kungafamiljen, utan de fortsätter att sagolikt gestalta brudparen 

och deras kärlek. Båda bröllopen handlar om hur det sa klick mellan paren från första gången 

de möttes. Mode och nöje är återkommande genrer när det gäller de kungliga bröllopen. 

Kvällspressen tenderar att hålla sig till skandal- och konfliktgestaltning och under år 2015 

diskuteras det huruvida Sofia Hellqvist inte alltid har accepterats av kungafamiljen, och 

kvällspressen lägger gärna fokus på att berätta hur Sofia inte blev medbjuden till olika 

tillställningar. Dagspressen skrev år 1976 om kungligheterna i samma anda som kvällspressen 

men har år 2015 en majoritet av sakgestaltade artiklar. År 1976 var det inte lika stor skillnad 

på det publicerade materialet och informationen. 

 

Gällande det journalistiska valet att gestalta nyheter tematiskt eller episodiskt visar resultatet 

att den episodiska gestaltningen är mest förekommande, där bröllopet skrivs som en sakfråga 

där enskilda händelser och individer skildras. Den tematiska gestaltningen skulle kunna vara 

diskuterande gällande huruvida befolkningens skattepengar används för att finansiera 

bröllopet men det är inget som vi har stött på i analyserandet av alla artiklar. 

Det är sällan kungligheterna själva kommer till tals, vilket går att anta att det beror på att de 

har presstalespersoner som oftast levererar vidare vad huvudpersonerna har att säga, och 

därför är det oftast dem som citeras. Därmed skapas det en distans till kungligheterna och 

syftet med att komma kungafamiljen nära försvinner. 
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Trots resultatet av den kvantitativa analysen, som visar att sakgestaltning är den mest 

förekommande gestaltningen, visar den kvalitativa analysen att huvudgestaltningen inte är 

genomgående i hela texten. Majoriteten av artiklarna är sakgestaltade, där fokus ligger på vad 

som har hänt eller vad någon har sagt. Däremot har majoriteten också inslag av 

skandalgestaltningar med ett fokus på skandaler och klandervärda beteenden. Även 

spelgestaltning förekommer i de huvudsakliga sakgestaltade artiklarna med ett fokus på 

vinnare och förlorare och relationer mellan olika aktörer.  

  

Exempelvis när en artikel handlar om huruvida prinsessan Madeleine kommer att närvara på 

Sofia och Carl-Philips bröllop eller inte, är det huvudsakliga fokuset på vad som har hänt eller 

sagts, det vill säga sakgestaltning. Däremot tenderar artikeln att bygga upp en dramatik av att 

Madeleine eventuellt inte kommer att närvara på sin yngre brors bröllop, därmed kantas 

artikeln både av konflikt- och skandalgestaltning. Efter att ha läst alla analyserade artiklar, ur 

Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet visar det sig oftast att se 

likadant ut med gestaltningarna. Den synliga gestaltningen är oftast sakgestaltningen medan 

den dolda gestaltningen oftast är skandal, spel - och konfliktgestaltningar, där textförfattaren 

oftast uppmärksammar något ur de kategorierna för att nyheten ska vara mer 

häpnadsväckande. Det som skiljer sig åt är att dagspressen år 2015 håller sig till 

sakgestaltning rakt igenom sina artiklar. 

8.2.2 Den gestaltade verkligheten 

Gaye Tuchmans (1978) förklaring att nyheter aldrig är en objektiv spegling av verkligheten, 

utan att medierna vinklar nyheter och gestaltar verkligheten är en relevant aspekt som är 

avgörande i de artiklar som är kvalitativt analyserade i denna uppsats. Verkligheten om 

kungafamiljen och deras giftermål är, som med allt annat, obegränsad till skillnad från 

tidningsartiklarna. Journalisterna tvingas att välja i fråga om ordval, val av ämne, 

berättarperspektiv och val av källor.  Som vi kan se utifrån de utvalda artiklarna så är ordval, 

ämnesval, berättarperspektiv och val av källor återkommande. När det kommer till ordvalen 

så är “sagolik”, “kärleksfullt” och “lycklig” återkommande i artiklarna om kungabröllopen, 

men också ord med motsatt betydelse förekommer återkommande, däribland “iskall”, “att 

accepteras” och “kampen för kärlek” i berättandet om att accepteras in i kungafamiljen som 

utomstående. Även om ämnesvalen överlag skiljer sig åt mellan dags- och kvällspress så visar 

de kvalitativt analyserade artiklarna ett snarlikt innehåll, där fokus ligger på hur stark kärleken 



	   49	  

är brudparen emellan. Det är också den verklighet som medierna presenterar, att de kungliga 

brudparen inte är mer än en saga och att det viktigaste är att accepteras av övriga 

kungafamiljen.  

Berättarperspektivet är det som mest skiljer sig åt mellan de olika tidsperioderna. Under år 

1976 framträder journalisten med egna åsikter och tankar mer tydligt än under år 2015. Under 

den senare tidsperioden är berättandet mer objektivt, även om det ibland ges utrymme för 

textförfattaren att komma med ställningstaganden. Det är tydligt att berättarformen har 

förändrats över tid, då artiklarna som är publicerade under 1976 följer ramarna av ett 

reportage med bland annat miljöbeskrivningar och en närvaro av journalistens egna 

upplevelser. Artiklarna som är publicerade år 2015 är skrivna med en tydligare distans till 

kungafamiljen och det som berättas.  

När det kommer till val av källor så finns det en viss skillnad mellan de olika tidsperioderna. 

År 1976 framstår det som att journalisterna har lättare för sig att närma sig kungligheterna och 

därmed kan få med direkta citat. År 2015 finns det en tydligare distans mellan journalister och 

kungligheter då deras presstalespersoner oftast citeras i de publicerade artiklarna.  

Som Jesper Strömbäck förklarar (2012) så spelar medieinnehållet en betydande roll för hur 

människor förstår världen runt om sig. När medierna presenterar en viss verklighet genom hur 

de väljer att skriva om kungafamiljen så är det den verklighet som läsarna tar åt sig som den 

riktiga. Det innebär i sin tur att de som läser artiklarna om kungabröllopen troligtvis får en 

bild av kungligheterna som sagolika och inte som vilka svenska medborgare som helst. Även 

om vissa artiklar anspelar på att få ner kungligheterna på en individnivå, där medborgarna ska 

få känslan att det kunde ha varit de själva som kunde ha gift sig med en kunglighet, så faller 

det ändå på det faktum att en som gifter in sig i kungafamiljen ska anpassa sig för att 

accepteras. Klassperspektiv samt könsperspektiv är inte så distinkta utan det blir tydligt att 

kungligheterna inte är som vem som helst, utan att de krävs vissa egenskaper för att passa in. 

Mycket anspelar på det vackra och det kvinnliga samt det exklusiva och sagolika.  

Vilket också kopplar an till Järvå och Dahlgren (2013) där det tar upp exemplet om de största 

tidningarna väljer att frekvent skriva mer om klimatförändringarna än förtrycket mot kurder i 

Syrien, så kommer vi troligen uppfatta klimatförändringarna som en viktigare fråga än 

förtrycket i Syrien. Och desto oftare som medierna uppmärksammar och upprepar 

rapporteringen om klimatförändringarna, desto mer tillgänglig blir den i minnet . När 
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medierna i detta fall rapporterar om det ytliga och det vackra så är det den bilden av 

kungafamiljen som stannar i läsarnas minnen.  

  

9.Slutsatser och diskussion 

  

Vår studie visar att skillnaderna mellan dags- och kvällspressens rapportering av de svenska 

kungliga bröllopen 1976 och 2015 är markanta. Kring bröllopet i juni 1976 var dags-och 

kvällspressen snarlika varandra, både när det gällde gestaltningsformer och i valet av ämne i 

artiklarna. Kring bröllopet 2015 har skillnaderna blivit markanta. På senare tid har dags- och 

kvällspressen glidit längre ifrån varandra när det gäller hur de rapporterar, vad de väljer att 

skriva om samt hur många artiklar som publiceras. 1976 skrevs det cirka 45% fler artiklar i 

kvällstidningarna än dagstidningarna, medan 2015 skrev kvällspressen 90% fler artiklar än 

vad dagspressen gjorde. När vi ser till den tidigare forskning som Kristina Widestedt gjort 

2009, där hon jämförde rapporteringen från tre kungliga bröllop. Vi kan se att rapporteringen 

2015 går tillbaka till att likna den som gjordes innan 1976, i alla fall när det gäller till 

mängden publicerade artiklar. En hypotes till detta är att bröllopet 2015 inte tillhörde en 

tronarvinge, vilket gjort att media rapporterat mindre.   

Vi hade inte räknat med att dags- och kvällspressen skulle vara så pass olika varandra som de 

idag är. I och med en ökning av kommersialiseringen och att diskussionerna gällande 

huruvida det journalistiska innehållet på senare tid har gått till att vara mer underhållande än 

informerande, förväntade vi oss ett annat resultat. Vår hypotes var att dagspressen skulle vara 

mer lik kvällspressen i sitt innehåll men istället visade det sig vara tvärtom. Dagspressen 

distanserar sig från fakta som inte är saklig och skriver inte om sådant som kan klassas som 

skandal- och konfliktgestaltning. De håller sig till att informera sina läsare om sådant som 

medborgarna kan tänka sig relatera till eller påverkas av i samband med det kungliga 

bröllopet. 

Detta svarar på uppsatsens två forskningsfrågor om hur rapporteringen om de kungliga 

bröllopen skiljer sig i dags- och kvällspress under åren 1976 och 2015 samt inom vilka 

ämnesområden de skrivs om, vilka som kommer till tals och vilka gestaltningar som är mest 

förekommande. 
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Den teoretiska ramen för denna uppsats har visat sig vara relevant för undersökningen. Det är 

tydligt att media presenterar en begränsad bild av kungafamiljen. Mycket av det som går att 

läsa om handlar om det synliga och det ytliga, åtminstone inom den undersökta perioden, det 

vill säga under bröllopsmånaderna. Konfliktgestaltning förekommer i större utsträckning i 

kvällspressen på senare år, medan dagspressen ägnar sig åt sakgestaltning. Bilden av 

kungafamiljen som media erbjuder sin publik är den som också representerar verkligheten. 

Inom gestaltningsteorin är förklaringen att verkligheten är obegränsad till skillnad från 

tidningsartiklarna. Journalister tvingas att välja vilket som ska presenteras i nyhetstexten. Det 

gäller såväl ordval som val av ämne, berättarperspektiv och val av källor. Vår forskning visar 

att det är applicerbart för nyheter om kungafamiljen. Samma val av ämne, berättarperspektiv 

och val av källor används i samtliga tidningar. Medieinnehållet spelar en betydande roll för 

hur människor förstår världen runt om sig. Utifrån den mediala bild som representerar 

kungafamiljen får läsarna ingen nyanserad bild och kommer troligtvis att uppfatta 

kungafamiljen på samma sätt som de har gjort sedan 1976.  
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11. Bilaga 

Kodschema: 

 

Variabel 1: Artikel ID 

För att kunna redogöra vilken artikel det är vi har läst kommer vi att skriva in artikelns rubrik 

som Artikel ID. Detta kommer att kunna ses på den lodräta raden i vårt kodschema. Här 

kommer också datumet då artikeln publicerades att finnas med, för att lätt kunna se hur många 

artiklar som publicerades per dag. En sak att ha i bakhuvudet är att på nationaldagen 1976 

utgavs ingen tidning. 

 

Variabel 2: Medium 

Kvällspressen 1 

Dagspressen 2 

 

De medium som kommer att analyseras är dagspress och kvällspress. Dessa får olika 

variabelvärden och med hjälp av dessa kommer det att vara lätt att se hur många artiklar som 

vardera totalt publicerat. 

  

  

 

Variabel 3: Artikelns huvudsakliga innehåll 

Mode 1 

Nöje 2 

Nyheter 3 
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Yrkesroll 4 

Bröllop 5 

Övrigt 6 

Vi har valt att dela in artikelns huvudsakliga innehåll i sex olika kategorier: mode, nöje, 

nyheter, yrkesroll, bröllop och övrigt. Här nedan kommer vi att definiera exakt vad som ingår 

i varje kategori. 

Mode: I denna kategori hamnar alla artiklar som handlar om någon form av mode. 

Bröllopsklänningen, bröllopsdekorationer, smycken, styling samt övriga kläder. 

Nöje: Beteckningen ges till artiklar som i huvudsak handlar om skandaler, bröllopsfesten, 

privatliv, bröllopsgästerna, bröllopsresa samt den mediala bevakningen. 

Nyheter: Det som är direkt riktat till samhället när det gäller ekonomiska perspektiv och 

samhällsfrågor hamnar under nyheter. Även om artikeln i huvudsak handlar om något 

utomlands eller något oförutsett. 

Yrkesroll: När det är frågan om hur någon agerar i sitt yrke som kunglig klassificeras det som 

att det huvudsakliga innehållet handlar om yrkesrollen. 

Bröllop: Precis som det låter kommer artiklar som huvudsakligen handlar om bröllopsvigseln 

att få beteckningen 5. Det inkluderar bröllopsplaneringen samt allt som sker i kyrkan och 

kring vigseln, så som kortegen och folkets mottagande. 

Övrigt: Det som vi inte kan filtrera under någon av de ovanstående rubrikerna kommer att 

hamna under övrigt, exempelvis artiklar om kungahusets historia.   

 

 

Variabel 4: Artikelns huvudperson 

Kung Carl XVI Gustaf 1 

Drottning Silvia 2 

Prins Carl-Philip 3 
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Prinsessan Sofia 4 

Kung Carl XVI Gustaf & Drottning Silvia 5 

Prins Carl-Philip & Prinsessan Sofia 6 

Kronprinsessan Victoria & Prins Daniel 7 

Prinsessan Madeleine & Herr Christopher O’Neill 8 

Övriga personer 9 

Personer förekommer ej 10 

 

Precis som denna variabel lyder så är det artikelns huvudperson som definieras här. De 

personer som vigs kommer att få ett varsitt variabelvärde. De kommer också att få ett 

variabelvärde som par tillsammans. Övriga personer, som inte inkluderar bröllopsparen, 

kommer att hamna under samma kategori. Exempelvis om artikeln handlar om någon av de 

kungliga småbarnen, andra kungligheter, politiker eller vanliga medborgare. Till sist kommer 

det även att finnas ett variabelvärde där artikeln saknar person. Det kan exempelvis vara när 

det skrivs om hästar, souvenirer eller vädret. 

 

Variabel 5: Artikellängd 

Liten 1 

Mellan 2 

Stor 3 
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Artikellängden delas in i tre olika kategorier: liten, mellan och stor. För oss avser detta hur 

mycket plats i tidningen artikeln tar, alltså inkluderat både text och bild. Avgränsningarna har 

därför blivit att en liten artikel är det som tar upp en halv sida och mindre. En artikel som 

klassificeras som mellan är de som tar upp en sida. En stor tar upp mer än en sida, exempelvis 

ett uppslag. 

  

Variabel 6: Gestaltning 

Konfliktgestaltning 1 

Sakgestaltning 2 

Skandalgestlatning 3 

Spelgestaltning 4 

 

I den sista variabeln har vi tagit inspiration av gestaltningsteorin och främst Jesper Strömbäck. 

Han skriver om spelgestaltning, sakgestaltning, skandalgestaltning och triviagestaltning 

(Strömbäck 2004, s.167). Vi har inspirerats av dessa som ofta används vid politiska 

gestaltningar och applicerat på artiklarna om kungabröllopen. Skandalgestaltningar innebär 

att fokus ligger på skandaler och moraliskt eller juridiskt klandervärda beteenden. 

Sakgestalning innebär att fokus ligger på sakligt innehåll, det vill säga vad som har hänt eller 

kommer att hända, vad någon har sagt. Medan spelgestaltning innebär ett fokus på vinnare 

och förlorare. Variabeln konfliktgestaltning kännetecknas av en konflikt mellan flera aktörer 

som utgör kärnan i den journalistiska texten. När vi har kodat artiklarna så har artikelns 

huvudsakliga fokus varit avgörande för vilket variabelvärde den har tilldelats. 

 

 


