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Abstract 
	
Denna uppsats har som syfte att undersöka om tre olika tidningars inställning till monarkin 

speglas i hur två kungliga bröllop presenteras. Den undersökta perioden gäller den 18, 19 och 

20 juni 1976 då kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath gifte sig samt samma datum år 

2010 då kronprinsessan Victoria och Daniel Westling gifte sig. De tidningar som ingår i 

studien är Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Svenska Damtidning. Materialet som 

undersökts är artiklar som handlar om bröllopen. 	

	

I studien har totalt 297 artiklar och 14 bilder med rubriker analyserats. Arbetsmetoden som 

valts är en kombination av en kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ bildanalys. Studiens 

teoretiska utgångspunkter är gestaltningsteorin, dagordningsteorin och nyhetsvärdering. 

Uppsatsens slutsats visar att tidningarna under 1976 speglade sin inställning till monarkin 

tydligare än under 2010.	

	

Nyckelord: Dagordning, Gestaltning, Kungliga bröllop, Monarki, Nyhetsvärdering	
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1. Inledning 
 

Den svenska kungafamiljen representerar landet Sverige och det svenska folket utåt i media. 

Det är hur mediehusen väljer att gestalta kungafamiljen som blir det svenska folkets och 

omvärldens uppfattning. Monarkin har sedan länge varit av stort intresse i det journalistiska 

arbetet och kungafamiljens medlemmar får stort utrymme i media. Oavsett tidningars 

inställning till monarkin skapar kungabröllop stort engagemang och stora rubriker. I ett 

avsnitt av programmet Historieätarna (2012) berättar Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg 

att tidningen till skillnad från 70-talet, idag “fjäskar” för kungahuset. Detta skapar frågor som: 

Påverkar “fjäskandet” för kungahuset publikens förtroende till tidningarna? Lyser tidningens 

inställning till monarkin i genom? Aftonbladet är långt ifrån den enda tidning som skrivit om 

de svenska kungabröllopen. Därför skulle vi vilja se om det finns någon skillnad mellan hur 

två olika kungabröllop presenteras i en tidning som i utgångspunkten är positivt inställd till 

monarkin respektive en som är negativt inställd till monarkin och någon som är neutral i 

frågan. 	

	

Vid närmare eftertanke har vi valt dagstidningen Svenska Dagbladet, kvällstidningen 

Aftonbladet och veckotidningen Svensk Damtidning. Vi valde dessa eftersom de är olika 

typer av tidningar samt att de har olika politiska tillhörigheter, vi kan på så sätt få en så bred 

överblick som möjligt. Vid letande efter tidigare forskning hittade vi C-uppsatsen 

Kungligheter i media skriven av Julia Erlandsson och Amanda Lundin. De jämförde kungen 

och drottningens bröllop med prins Carl-Philip och Sofia Hellqvists. Det fick oss att fundera 

kring ämnet. Vi såg sambanden mellan kungen och drottningens bröllop och kronprinsessan 

Victoria och Daniel Westlings. Det är exakt 34 år mellan de två giftermålen. Båda vigde sig 

den 19 juni i Storkyrkan, men det är inte de enda likheterna. Kungen valde en kvinna “av 

folket” hon var alltså inte av kunglig ätt. Det samma gällde kronprinsessan Victoria som valde 

en man “av folket”. Det var här vår idé om att göra en jämförande studie mellan dessa 

kungliga bröllop bestämdes. Denna studie kommer undersöka huruvida de tre valda 

tidningarnas inställning till monarkin speglas i presentationen av dessa två bröllop.	
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2. Bakgrund  
 
2.1 De kungliga bröllopen 
 
2.1.1 Kung Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath 1976 
	

Kung Carl XVI Gustaf var den första kungen i Sverige som gifte sig sedan 1700-talet. Han 

var också den första att få välja sin brud helt själv utan politiska eller bördrelaterande hänsyn 

(Rangström & Rosell, s.399). Han föll för en brasiliansk/tysk kvinna som kom från en familj 

som hade det gott ställt, Silvia Sommerlath. Under de Olympiska Spelen i München 1972 

jobbade Silvia som utbildningsansvarig för OS-värdinnorna, det var där som kungen fick upp 

ögonen för sin blivande fru. Fyra år senare gifte sig paret den 19 juni 1976 och Silvias karriär 

tog en vändning. Hon fick uppdraget att bli Sveriges drottning (Kungl. Hovstaterna, u.å.).  

 

2.1.2 Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling 2010 
	

Trettiofyra år senare var det dags för kungen och drottningens förstfödda dotter att gifta sig. 	

Likt sin pappa, kungen, valde kronprinsessan Victoria att gifta sig med sin stora kärlek. Det 

var inte den enda likheten, vigseln ägde rum på samma plats och datum. Bröllopet var unikt 

med tanke på att det är det första kvinnliga tronföljarbrölloppet i den svenska regentlängden 

(Danielsson, 2015, s.156). Den 19 juni ingick kronprinsessan Victoria äktenskap med sin man 

“av folket”, Daniel Westling.  

 

Det var 2001 som kronprinsessans lillasyster, Madeleine, rekommenderade henne att gå till en 

personlig tränare vid namn Daniel Westling. Victoria och Daniel visste snabbt att det skulle 

bli de två (Danielsson, 2015, s.166). 	

	

Bröllopet direktsändes i flera medier, bland annat i Sveriges television och sägs vara det 

största evenemang som någonsin bevakats i Stockholm (Danielsson, 2015, s.162).	
 

2.2 Tidningarnas bakgrund och förutsättningar 
	

Som förberedelse för denna studie har vi undersökt tidningarnas senaste publicerade artiklar 

om ämnet monarki. Artiklarna valdes från respektive webbsida med sökordet monarki. Tio 

artiklar per tidning har analyserats. Alla artiklar förutom webb-tv ingick i analysen. 
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Undersökningarna utfördes den 10 april 2019 med syfte att få en bild av hur tidningarnas 

ställning till monarkin såg ut. Det som avgjorde om artikeln var positiv var om den innehöll 

värdeladdade ord som exempelvis “Power-prinsessorna”, “bevara”, “underbar” och “stärker”. 

Värdeladdade ord som exempelvis “spermiedemokrati”, “småborgare”, “utspel”, “knytnäve” 

och “utplåna” klassades som negativa. De artiklar som inte innehöll några värdeladdade ord 

och som var faktabaserade hamnade under kategorin neutralt.  

 

2.2.1 Aftonbladet 
	

Aftonbladet grundades år 1830 av Lars Johan Hierta och är en av Sveriges ledande 

kvällstidningar. Idag är tidningen obundet socialdemokratisk men under 1800-talet var de ett 

sätt för den liberala oppositionen att föra sin åsikt mot monarkin och den dåvarande kungen 

Karl XIV Johan framåt (Oscarsson, Gruvö & Gustafsson, u.å.). Socialdemokraterna har i sitt 

partiprogram, ett program för förändring, skrivit att monarkin bör avskaffas 

(Socialdemokraterna, 2013, s.7).  Detta skulle kunna spegla tidningens inställning till ämnet. 

Tidningens kulturchef Åsa Linderborg uttalade sig i ett avsnitt av tv-programmet 

historieätarna (2012) om deras inställning till kungahuset. Hon menade att Aftonbladet idag 

till skillnad från 70-talet “fjäskar” för kungafamiljen.  	

	

Tidningens tio senaste publicerade artiklar om ämnet monarki mellan 2017-06-21 och 2019-

02-08 undersöktes. Resultatet visade att fem av tio artiklar hade en negativ vinkel, tre hade en 

positiv vinkel och två hade en neutral vinkel. Detta tillsammans med socialdemokraternas 

ställning till frågan visar att Aftonbladet har en mer negativ inställning till monarkin. 	

 
2.2.2 Svenska Dagbladet 
	
Svenska Dagbladet grundades år 1884 som ett organ för unionsfientliga och tullvänliga 

krafter. Tidningen var liberal under kung Karl XVI Gustaf och drottning Silvias bröllop. Ett år 

senare, 1977, blev tidningen obundet moderat (Sandlund, u.å.). I moderaternas 

handlingsprogram Ett modernt arbetarparti för hela Sverige (2013) skriver de att monarkin är 

något som bör värnas och är en viktig nationell symbol som tjänar det svenska folket väl 

(Moderaterna, 2013, s. 36). Detta kan kopplas till tidningens inställning om ämnet. 	
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Svenska Dagbladet skriver på sin webbsida att deras nyhetsbevakning ska syfta till att 

informera, kritiskt granska samt driva opinion (Svenska Dagbladet, u.å.). Efter en 

undersökning av de tio senaste publicerade artiklarna mellan datumen 2017-01-11 och 2019-

04-24 med ämnet monarki hade sju av tio artiklar en neutral vinkel. Två var negativa och en 

var positiv. Utifrån resultatet går det att se att tidningen har en mer neutral inställning till 

monarkin. 	

	

2.2.3 Svensk Damtidning 
	
År 1889 grundades Svensk Damtidning av Hans Pettersson som var tidningens redaktör fram 

till sin död 1908. Tidningen är en veckotidning som har huvudtemat kändisreportage men 

framförallt kungligheter. Deras mål är att läsaren ska uppleva tidningen som den 

välinformerade väninnan från hovet (“Svensk Damtidning”, u.å.). 	

Sammanställningen av de tio senaste publicerade artiklar på webben mellan datumen 2018-

09-14 och 2019-05-06 visar att alla artiklarna har en positiv inställning till monarkin. För att 

ytterligare kunna stärka resultatet undersöktes några av chefredaktör Johan T Lindwalls 

krönikor. Exempelvis krönikan “Chefredaktör Johan T Lindwall: ‘Kungen är väldigt frikostig 

med kungliga titlar’”. Han berättar att han personligen älskar när kungliga titlar delas ut samt 

att bröllop, födslar och andra glada händelser är till fördel för monarkin. Detta tillsammans 

med faktumet att de är en kunglig veckotidning bevisar deras inställning till monarki, vilket är 

positiv. 	
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3. Syfte och vetenskaplig frågeställning/hypotes 
	

Syftet med denna c-uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad gällande 

framställningen av hur tre olika tidningar ställer sig till Sveriges monarki i samband med två 

kungliga bröllop. Vi ska också undersöka om det finns någon skillnad i hur tidningarna 

rapporterade om kungabröllopet år 1976 med kungabröllopet år 2010.		

	

Efter att ha läst tidigare forskning och artiklar som handlade om ämnet hade vi hypotesen att 

drottning Silvia presenterades på ett “finare” sätt jämfört med prins Daniel. Vår hypotes var 

också att kungen presenterades som en “Vild ungkarl” medan Victoria var mer respekterad i 

pressen. Vi trodde att Aftonbladet jämfört med de andra två tidningarna skulle ha flest artiklar 

med en negativ vinkel om monarkin då de är obundet socialdemokratiskt. Svensk Damtidning 

skulle vara den som hade flest artiklar om ämnet och Svenska Dagbladet skulle vara den mest 

neutrala av de tre tidningarna. 	

	

Genom denna studie hoppas vi på att få svar på våra forskningsfrågor. Vi har en 

huvudfrågeställning med tre delfrågor: 

	

• Speglar rapporteringen om kungabröllopen tidningarnas inställning till monarkin? På 

vilket sätt i sådant fall?	

• Finns det någon skillnad på hur stort utrymme de två kungliga bröllopen fått i 

respektive tidning?	

• Finns det någon skillnad på hur de fyra personerna, två födda kungliga och två 

ingifta kungliga, porträtteras i tidningarna? 

• Under de två bröllopen, finns det någon skillnad mellan vad tidningarnas artiklar 

har för fokus och vinkel? 
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4. Tidigare forskning	 
	

I studien Celebrating with the celebrities: television in public space during two royal 

weddings jämför Andreas Widholm och Karin Becker bröllopet mellan kronprinsessan 

Victoria och Daniel Westling med Englands kronprins William och Catherine Middleton. De 

fokuserar på livesändningarna som skedde i samband med de två bröllopen. Studiens slutsats 

visar att illusionen av intimitet som publiken fått erfara genom att vara med under vigseln ger 

tittarna en chans att forma egna åsikter om paren och monarkin (Widholm & Becker, 2014). 	

	

I C-uppsatsen Tills media skiljer oss åt: en studie av fyra tidningars rapportering av svenska 

kungliga bröllop 1932–2010 undersöker Sofia Lundqvist och Marie Ericsson hur bevakningen 

av svenska kungliga bröllop har förändrats. Uppsatsens slutsats visar att historier om 

fantastiska sagobröllop säljer bättre än kritiska ledare mot monarkin. I och med att 

kommersialiseringen brett ut sig har nyhetsvärderingen ändrats (Lundqvist & Ericsson, 2010). 	

	

Kungligheter i media: en komparativ studie av de kungliga bröllopen 1976 och 2015 är en C-

uppsats där Julia Erlandsson och Amanda Lundin undersöker hur den svenska kungafamiljen 

framställs i dags- och kvällspress. Uppsatsens slutsats visar att dags- och kvällspress har blivit 

mer och mer olika varandra, dels kring hur de rapporterar men också vad de rapporterar om. 

Dagspressen har distanserat sig från att rapportera om fakta som inte är saklig samt att de 

håller sig från att skriva skandal och sensationsnyheter (Erlandsson & Lundin, 2017).  

	

Resultatet av den tidigare forskningen visar att svenskarna har fått mindre förtroende för 

monarkin men att “sagobröllop” alltid är ledande ur försäljningssynpunkt. 

Kommersialiseringen har utvecklats och gjort att nyhetsvärderingen ändrats. Detta blir 

relevant för oss då vi ska göra en jämförande studie mellan två kungliga bröllop utifrån den 

aspekten, om de tre tidningarnas inställning till monarkin speglas i deras rapportering. Den 

tidigare forskningen valdes utifrån aspekten att vi ville jämföra två kungliga bröllop, något 

som de tre studierna ovan har gemensamt. Eftersom vi också var ute efter forskning om 

tidningars inställning till monarkin blev vårt urval väldigt begränsat.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 
 
5.1 Dagordningsteorin 
	

Dagordningsteorin även kallat Agenda settings har sin grund i en studie som utfördes av 

Maxwell McCombs och Donald Shaw i samband med presidentvalet 1968. Studien grundade 

sig i att McCombs och Shaw kartlade vilka frågor media rapporterade om. Samtidigt frågade 

de människor i en opinionsstudie vad de tycker är Amerikas största samhällsproblem. Utifrån 

de två resultaten kunde de se sambandet mellan att de frågor media rapporterade mest om 

även var de samhällsfrågor svarspersonerna tyckte var de viktigaste (Shehata, 2015, s. 354). 	

	

Huvudtesen i den här teorin är att det bland annat är journalistiken som påverkar vilka frågor 

människor anser är viktiga samhällsproblem och därmed har åsikter om. Det vill säga de 

frågor som finns på agendan (Shehata, 2015, s. 355). Utifrån denna teori kan vi tänka oss att 

Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Svensk Damtidning väljer att rapportera om de kungliga 

bröllopen på ett speciellt sätt. De ämnen tidningarna tycker är viktiga för målgruppen sätts då 

på agendan. 	

 

5.2 Gestaltningsteorin 
	
Gestaltningsteorin även kallad Framing, skapades av den amerikanske sociologen Gaye 

Tuchman. Teorin handlar i grunden om informationsöverföringens roll för hur människor 

uppfattar sin omvärld. Tuchman använde tidigt begreppet frame som en metafor för att 

förklara att nyheterna för de flesta är som ett sorts fönster mot omvärlden. Men hon är tydlig 

med att poängtera att denna frame aldrig kommer kunna vara en korrekt och objektiv spegling 

av vad som verkligen händer i världen (Tuchman, 1978, s. 1). Alla nyheter är vinklade av 

media och gestaltar verkligheten på sitt sätt (Tuchman, 1978, s. 209).	

	

Tuchman har likt andra forskare samma tankesätt kring de medvetna och omedvetna urval 

och presentationer som görs i redaktionella miljöer. De menar på att nyhetsrapporteringen 

alltid grundar sig i samma perspektiv och problemformuleringar (Shehata, 2015, s. 360). 

Människor vet alltså för det mesta bara det media skriver om omvärlden.  	
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Den mest citerade definitionen av gestaltning kommer från Robert Entmans artikeln som 

publicerades 1993. Det handlar enligt Entman om urval och uppmärksamhet, men framför allt 

handlar det om att definiera och formulera problem (Entman, 1993, s. 52).	

	

Det finns flera olika studier som kommit fram till de vanligaste gestaltningarna i 

nyhetsjournalistiken. Den vanligaste uppdelningen är mellan generella gestaltningar och 

politiska eller sakfrågespecifika gestaltningar (Shehata, 2015, s. 361). Generella gestaltningar 

ska oavsett vad rapporteringen handlar om förekomma i all typ av nyhetsrapportering. Det 

handlar kort sagt om medielogik, det vill säga journalistiska värderingar, praktiker och rutiner 

som präglar nyhetsredaktionens redaktionella arbete (Shehata, 2015, s. 362). Ett exempel på 

en generell gestaltning som identifierats av forskare är konfliktgestaltning, det är inom 

journalistiken ett allmänt förekommande dramaturgiskt grepp. Det är vanligt att dramaturgin 

byggs på aktörernas meningsskiljaktigheter (Shehata, 2015, s. 362). Politiska eller 

sakfrågespecifika gestaltningar handlar om den direkta kopplingen till de ämnen som befinner 

sig på den mediala agendan (Shehata, 2015, s. 363). Det finns många förekommande 

sakfrågespecifika gestaltningar som studerats, men de bygger i grund och botten på Entmans 

definition om att gestaltningar främst handlar om att definiera problem. 	

 

5.3 Nyhetsvärdering 
	

För att förstå vad nyhetsvärdering är behöver man veta definitionen av en nyhet. En nyhet är 

något som inte publicerats tidigare och som är av stort intresse för läsekretsen (Häger, 2014, s. 

92). En nyhet kan också vara det som journalisterna själva på de olika mediebolagen “känner” 

är en nyhet utan att behöva precisera hur eller varför (Ghersetti, 2012, s. 205). Ytterligare ett 

begrepp som återkommer inom nyhetsvärderingen är nyhetsproduktion, alltså att vissa medier 

väljer att publicera en specifik händelse medan andra inte gör det. Ett centralt begrepp inom 

ämnet är gatekeeping, det är de beslut som bestämmer om en händelse ska passera “grinden” 

och bli en publicerad nyhet (Ghersetti, 2012, s. 206).	

	

De norska pressforskarna Marie Holmboe Ruge och Johan Galtung gjorde en studie om 

nyhetsvärderingen och kom fram till en teori om vad som gör en händelse till en nyhet. Detta 

är de aspekter som de kom fram till påverkar nyhetsvärderingen. Den första aspekten är 

närhet, om händelsen är tidsmässigt, geografiskt och kulturellt nära är det större sannolikhet 
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att händelsen blir till en nyhet (Ghersetti, 2012, s. 212). Den andra aspekten är 

sensation/avvikelser, alltså oväntade och ovanliga händelser. Den tredje aspekten är 

elitcentrering, de vanligaste förekommande aktörerna i nyheter är av någon form av politisk, 

kulturell eller idrottslig elit. Det behöver inte endast vara personer i traditionella 

maktpositioner utan kungligheter, musiker och skådespelare faller också inom denna aspekt 

(Ghersetti, 2012, s.213). Den sista aspekten är förenkling. Det handlar hellre om enkla 

händelser än utdragna och komplicerade skeenden (Ghersetti, 2012, s. 214). 	
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6. Metod och material 
	
6.1 Kvantitativ innehållsanalys 
	
Kvantitativ innehållsanalys används för att kunna göra välgrundade jämförelser mellan 

tidsperioder och medier. När ett större material ska bli tillgängligt för analys är denna metod 

relevant. Syftet är att gå igenom allt material enskilt för att sedan kunna se det i helhet och dra 

generella slutsatser (Nilsson, 2010, 119). 

 

Denna metod har valts för att besvara två av våra frågeställningar: Finns det någon skillnad 

på hur stort utrymme de två kungliga bröllopen fått i respektive tidning? Och Under de två 

bröllopen, finns det någon skillnad mellan vad tidningarnas artiklar har för fokus och vinkel? 

6.1.1 Urval 
	

Vi utförde innehållsanalysen på Kungliga biblioteket (KB) där alla de tidningar vi sökte fanns 

tillgängliga. Vi valde att undersöka dagarna 18–20 juni åren 1976 och 2010. Eftersom Svensk 

Damtidning är en veckotidning kommer vi endast kunna analysera en upplaga per år där de 

angivna datumen ingår. 1976 var det upplaga 25 som analyserades, numret innehåller 

datumen 15–20 juni. 2010 analyserades upplaga 25 där datumen 17–21 juni ingick. I 

tidningarna fanns det sammanlagt 1316 sidor varav totalt 297 artiklar handlade om bröllopen. 

Det var dessa 297 artiklar som sedan analyserades.  	

	
	
6.1.2 Variabel, variabelvärde och kodschema 
	
Till den kvantitativa innehållsanalysen skapades ett kodschema med anvisningar för att 

minimera risken att misstolka variablerna. Både innan och efter kodningen gjordes ett 

reliabilitetstest för att säkerställa att anvisningarna samt resultatet var korrekt utformade och 

valida. Det första testet genomfördes genom att vi tog fem slumpmässigt utvalda artiklar av 

de 297 enheter som ingick i studien. Dessa kodade vi var för sig och jämförde därefter 

resultatet, en bedömning gjordes att allt stämde och anvisningarna var korrekta. 

Reliabilitetstestet som gjordes efter kodningen utfördes på ett liknande sätt men denna gång 

gav vi 15 slumpmässigt utvalda artiklar till varandra som fick kodas på nytt. Därefter 

jämfördes resultatet och vi kunde säkerställa att kodningen hade en god reliabilitet. 
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Kodschemat innehöll totalt 20 variabler (se bilaga 2). Dessa utformades noga med 

frågeställningarna i fokus innan analysen påbörjades. De fem variablerna, 2, 7, 8, 9 och 11 

som beskrivs nedan visade intressanta skillnader i resultatet, de är också dessa som blev de 

slutgiltiga variablerna vi använde för att kunna besvara våra två frågeställningar. (De andra 15 

variablerna finns sammanställda i bilaga 4.)  

 

Variabel 11 som undersöker artiklarnas tematiska fokus, innehåller sex variabelvärden. I 

tabell 1 går det att se en förklaring till varje variabelvärde.   

	
Tabell 1. Tabellen förklarar variabelvärdena till variabel 11 (se bilaga 2). 	

Variabelvärde  Förklaring 

Yrkesroll De artiklar som handlar om kungligheterna i tjänst eller om deras 

arbetsuppgifter. 

Bakgrund De artiklar som handlar om kungligheternas privatliv och tiden 

innan de gifte sig. 

Mode De artiklar som handlar om kläder och styling i samband med 

rapporteringen om bröllopen. 

Bröllopsdagen  Alla artiklar som handlar om bröllopsdagen. 

Förberedelser inför 

bröllopet  

Handlar om alla de traditioner och seder kungahuset har inför 

bröllopet exempelvis lysningen. 

Övrigt Alla artiklar som inte passat in i de andra variabelvärdena 

hamnar i denna kategori.  

 

	
Variabel 2 handlar om artiklarnas vinkel, denna variabel är lite kritisk då det är en form av 

tolkningsfråga vad som ska räknas som positiv kontra negativ vinkel (Nilsson, 2010, s. 139). I 

kodanvisningarna bestämdes tydliga riktlinjer om vad som skulle räknas som 

positiv/negativ/neutral vinkel. Exempelvis var värdeladdade ord som “jippo” “oförskämt” och 

“utanförskap” av negativ klang och i sammanhanget kunde dessa artiklar klassas som en 

negativ artikel. Värdeladdade ord som exempelvis “sagobröllop”, “fantastiskt” och 
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“underbart” kunde i sammanhanget få en positiv vinkel. Artiklar som inte hade några 

värdeladdade ord fick en neutral vinkel. 	

	

Variabel 7 undersöker om temat monarki togs upp i artiklarna. Denna finns med som en egen 

variabel då den delvis besvarar vår huvudfrågeställning, speglar rapporteringen om 

kungabröllopen tidningarnas inställning till monarkin? På vilket sätt i sådant fall. Vad som 

avgjorde om temat monarki togs upp var om själva ordet fanns med i artikeln, annars valde vi 

att svara nej på den variabeln. 	

	

Variabel 8 är en följdfråga på variabel 7, vilken vinkel har artiklarna med ordet monarki? Vi 

utgick ifrån värdeladdade ord som var tydligt för eller emot monarkin och utefter artiklarnas 

innehåll kunde vinklarna positivt eller negativt bestämmas. Exempelvis “jippo” är ett negativt 

värdeladdat ord medan “sagobröllop” är ett positivt laddat ord. Om det var svårt att avgöra 

skribentens åsikt valde vi alternativet ambivalent. Med ambivalent menar vi att skribenten tar 

upp lika mycket positivt som negativt om monarki i sin artikel och det därmed inte går att 

dela in i de andra variabelvärdena. Variabelvärdet neutralt valdes om skribenten inte hade 

någon direkt åsikt utan skrev om ämnet på ett sakligt och faktabaserat vis.  

 

Variabel 9 undersöker hur stort utrymme artiklarna fått i de tre tidningarna. Till denna 

variabel fanns det fem variabelvärden. Mindre än en halv sida, en halv sida, större/en hel 

sida, två sidor och fler än två sidor. Vi valde att inte använda exakta mått på artiklarna då de 

inte var relevanta till vår studie. Denna variabel togs med för att kunna besvara 

frågeställningen: Finns det någon skillnad på hur stort utrymme de två kungliga bröllopen fått 

i respektive tidning?	

 
6.1.3 Kritik kvantitativ innehållsanalys 
	
Den kvantitativa innehållsanalysen som metod innebär att helhetsperspektivet kan gå förlorat 

då analysen studerar separata delar av innehållet (Nilsson, 2010, s. 121). Ytterligare en kritik 

som framförts är om metodens bristande förutsättning för att tolka och gå på djupet av ett 

innehålls betydelse.  

	

Dessa två aspekter har tagits i åtanke under studiens gång. Forskarnas tolkning kan variera i 

resultat beroende på vem det är som utför det (Nilsson, 2010, s. 147). På grund av detta 
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gjordes ett reliabilitetstest både innan och efter undersökningen för att säkerställa att resultatet 

var giltigt. 	

 

6.1.4 Avgränsningar 
	

Vi har valt att avgränsa oss till tidningarnas huvuddelar. Sport, tv och löpsedlar kommer inte 

undersökas då delarna inte finns med i alla tre tidningar som undersökts, det skulle därför bli 

missvisande. Däremot har vi valt att ta med extra bilagor som tidningarna lagt till som endast 

handlar om bröllopen. 	

 

6.2 Kvalitativ bildanalys 
	
Eftersom den kvantitativa innehållsanalysen endast i detta fall undersöker regelbundenhet och 

samband inom ämnet ville vi komplettera med en kvalitativ bildanalys. En kvalitativ analys 

har i syfte att ingående undersöka olika källor ur ett flertal olika aspekter (Ekström & Larsson, 

2010, s. 19). En bildanalys är en visuell kommunikation som innehåller ett symbolsystem med 

symboler och sociala regler. En bild kan uppfattas olika beroende på vem som är åskådare 

(Fogde, 2010, s. 179). Till denna kvalitativa bildanalys har fjorton bilder undersökts.  

 

Denna metod har valts för att kunna besvara frågeställningarna: Finns det någon skillnad på 

hur de fyra personerna, två födda kungliga och två ingifta kungliga, porträtteras i 

tidningarna? Och Speglar rapporteringen om kungabröllopen tidningarnas inställning till 

monarkin? På vilket sätt i sådant fall?	

 

Genom en kvalitativ bildanalys kommer varje bild analyseras djupgående. Bilder kan väcka 

olika typer av känslor som till skillnad från ord kan ge en ide om bildens innehåll (Eriksson & 

Göthlund, 2004).  

	

6.2.1 Urval  
	

I en bildanalys av nyhetsartiklar är det nödvändigt att komma ihåg att pressbilderna alltid är 

en del av en kontext. Bilderna kan aldrig spegla hela verkligheten men det blir en del av 

artikeln (Hillesund, 1994, s.2). 	

	



 
	

18	

Bilderna i artiklarna kan ha stor inverkan på hur de fyra huvudpersonerna uppfattas av 

läsarna. Vi kommer analysera en bild per tidning, datum och år, det blir totalt 14 bilder då vi 

endast kan ta två bilder från Svensk Damtidning som är en veckotidning och har datumen 18–

20 juni i en och samma tidning. För att analysera dessa bilder kommer vi att använda oss utav 

olika strategier och teorier. De som kommer användas är följande tre steg i Hillesunds (1994) 

strategi för bildanalys, den denotativa nivån, kompositionsnivån och den konnotativa nivån. 

Anders Björkvalls (2019) förklaringar om bilders attityder och perspektiv. Teorier ur Roland 

Barthes essä Bildens retorik (refererad i Gripsrud, 2011, s. 168) om kopplingen i text och bild, 

det vill säga avlösning och förankring. Teorier om bildretorik ur Birgitte Mral och Henrik 

Olinders bok Bildens Retorik i journalistiken (2011) kommer också att användas i studien. 	

	

Bildanalysens huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan bild och rubrik för att svara på 

frågeställningarna hur tidningarnas inställning till monarkin speglas genom de utvalda 

fotografierna samt vem som framställts som mest kunglig. Valet av bild kommer väljas 

utifrån aspekterna: datum 18 - 20 juni 1976 respektive 2010 samt huvudämne kungligt 

bröllop. 	

 

6.2.2 Teorier och begrepp 
 

Denotations nivån:	

För att inte missa viktiga detaljer i bilden görs en utförlig beskrivning av vad bilden 

föreställer, detta kallas denotation (Hillesund, 1994, s. 3). 	

	

Kompositions nivån:	

Efter att ha beskrivit bildens denotation går analysen över till bildens komposition. Det 

handlar om bildens geometriska utformning och hur de olika delarna förhåller sig till 

varandra. Här kollar man också på bildens, ljus, utsnitt, kontraster och färger. Vi kommer 

framförallt kolla på kontraster, om någon av huvudpersonerna i bilderna framhävs på ett annat 

sätt gentemot den andra (Hillesund, 1994, s. 3). 	

	

Bildens perspektiv kommer också att analyseras utifrån om bilden är tagen i grodperspektiv, 

fågelperspektiv, ögonhöjd, bakifrån, framifrån eller i sidled. Dessa perspektiv handlar om den 

interpersonella metafunktionen, det vill säga om interaktionen med läsaren (Björkvall, 2019, 

s. 11). I tabell 2 förklaras de olika begreppen.	
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Tabell 2. Förklarar de olika bildperspektiven (Hillesund, 1994, s. 3; Mral & Olinder, 2011, s. 102; Björkvall, 

2019, s. 52).	

Bildperspektiv Förklaring  Betydelsepotential 

Grodperspektiv När bilden är tagen underifrån. Perspektivet kan få 

personen att se större ut och kan skapa känslan av att 

de är högre uppsatta i hierarkin.  

Symbolisk 

maktrelation 

Fågelperspektiv När bilden är tagen ovanifrån. Perspektivet kan få 

personen att se mindre ut och kan skapa känslan av att 

de är undergivna och befinner sig längre ner i hierarkin.  

Symbolisk 

maktrelation 

Ögonhöjd När bilden är tagen ur samma höjd som personen i 

bilden. Personen i bilden varken förminskas eller 

förstoras och kan skapa känslan av jämlikhet.  

Symbolisk 

maktrelation 

Bakifrån När personerna i bilden är fotograferad bakifrån. Det 

kan ge känslan av att det inte finns något engagemang 

mellan personen på bilden och betraktaren. 

Symboliskt 

engagemang i 

relation till 

betraktaren 

Framifrån När personerna i bilden är fotograferade framifrån. 

Detta kan ge känslan av stort engagemang mellan 

personen på bilden och betraktaren.  

Symboliskt 

engagemang i 

relation till 

betraktaren 

Sidled När personerna i bilden är fotograferade ur 

sidled. Detta perspektiv kan ge känslan av svagt 

engagemang mellan personen på bilden och 

betraktaren.  

Symboliskt 

engagemang i 

relation till 

betraktaren 

	

Bildens perspektiv kan vara taget ur sammanhanget därför kommer analysen utgå från varje 

enskild enhet och tolka bilden utifrån denna aspekt. 	
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Konnotativa nivån: 

Denna nivå handlar om vad för känslor och associationer bilden väcker (Hillesund, 1994, s.3) 

Vi kommer också tillsammans med den intuitiva närläsningen förankra analysen i etablerade 

analysverktyg och bildspråkliga teorier hämtade från semiotiken och retoriken.  

 

Semiotik (index, symbol, ikon): 

Semiotik innebär läran om tecken. Det vill säga vad olika delar i bilden kan ha för dolda 

budskap och betydelser. Denna del kommer analyseras tillsammans med kompositions 

nivån. I Tabell 3 går det att se de semiotiska begreppens förklaringar. 
 

Tabell 3. Förklarar semiotikbegreppens betydelse (Gripsrud, 2011, s.150). 	

Semiotiska 

begrepp 

Förklaring 

Ikon Ikon är en avbildning. Exempelvis en bild på kungen och drottningen är 

en ikon för kung och drottning.  

Symbol Symbol är redan gemensamt förbestämda tolkningar. Kan man koden till 

tolkningen så förstår man innebörden. Exempelvis, färgerna på trafikljus.  

Index Index är ett spår på att något har hänt. Exempelvis, skotthål i väggen kan 

vara ett index på att någon har skjutit med ett vapen.  

	

Retorik (ethos, logos, pathos):	

Aristoteles var en av de första som presenterade de tre begreppen ethos, logos och pathos. 

Dessa tre grundläggande medlen är till för att övertyga åskådaren (Mral & Olinder, 2011, s. 

16). Förklaring till de tre begreppen går att se i tabell 4. 	
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Tabell 4. Förklarar Aristoteles tre retoriska begrepp och dess betydelser (Mral & Olinder, 2011, s. 16).  	

Retoriska 

begrepp  

Förklaring 

Ethos Bildens eller artikelns trovärdighet, exempelvis en dagstidning har större 

trovärdighet än en kvällstidning.  

Logos Förnuftsmässiga förklaringar, exempelvis grafer och faktarutor 

Pathos Väcker känslor hos publiken. Färger, kläder, lidande, satir och humor är 

några argument som kan påverka bildens pathos. 

	

Det är vanligt att bildskapare eller bildjournalister använder dessa tre redskap för att övertyga 

publiken. Det går att förknippa ethos, logos och pathos med olika kommunikativa handlingar 

(Mral & Olinder, 2011, s. 16). 	

	

Ord och bild i samverkan:	

För att analysera bild och rubrik i en artikel har analyser gjorts utifrån Roland Barthes 

begrepp förankring och avlösning. Med begreppet förankring menas att rubriken tar upp det 

som är huvudsaken i bilden. Barthes menar även på att förankring är den grundläggande 

funktionen. Med begreppet avlösning menas att texten tar upp något som inte framgår i bilden 

(refererad i Gripsrud, 2011, s. 168). 	

	

6.2.3 Kritik kvalitativ bildanalys 
	
Det finns många olika metoder för att analysera visuellt material. Tolkning och förståelse av 

bilder kan komma att skilja sig beroende på forskarens egna intressen, akademisk tillhörighet 

och vilka teorier som ligger till grund för analysen (Mral & Olinder, 2011, s. 129). 	

	

Forskarnas tolkning kan komma att påverka reliabiliteten. Hade samma undersökning gjorts 

av någon annan skulle resultaten kunna skilja sig. 	
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7. Resultat 
	
7.1 Kvantitativ innehållsanalys 
	
Nedan visas de diagram som besvarar våra två frågeställningar: Finns det någon skillnad på 

hur stort utrymme de två kungliga bröllopen fått i respektive tidning? Och Under de två 

bröllopen, finns det någon skillnad mellan vad tidningarnas artiklar har för fokus och vinkel? 

 

Eftersom alla år och tidningar, förutom Aftonbladet 2010, innehöll mindre än 100 artiklar 

betyder det att en artikel väger mer än 1 procent. Det kommer därför göras en jämförelse av 

det totala antalet artiklar respektive år. Det skulle bli missvisande att jämföra eventuella 

procentuella ökningar och minskningar då 1 procent de olika åren är värda olika mycket.  

 
7.1.1 Finns det någon skillnad på hur stort utrymme de två kungliga bröllopen fått i 
respektive tidning? 
	

	
Figur 1.                                                                             Figur 2. 	
	

Aftonbladet hade under 1976 flest artiklar med utrymmet “Mindre än en halv sida”, minst 

hade de artiklar som var “två sidor”. År 2010 var utrymmet “Mindre än en halv sida” 

fortfarande dominerande, tidningen hade nu också artiklar som var “fler än två sidor”. 	
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Figur 3.      Figur 4. 	
	

Resultatet visar att Svenska Dagbladet under 1976 hade 73 procent utrymmet “mindre än en 

halv sida”. 22 procent var “en halv sida” och 5 procent var “större/en helsida”. Ingen av de 55 

artiklarna var större än en hel sida. Under 2010 visar resultatet att 62 procent var “mindre än 

en halv sida”, 26 procent var “en halv sida”, sex procent var “större/ med en hel sida”, två 

procent var “två sidor” och fyra procent var “fler än två sidor”.	

	

	
Figur 5.         Figur 6.	

	

Under 1976 hade Svensk Damtidning 63 procent av sina artiklar med utrymmet “två sidor”. 

År 2010 hade de flest artiklar med utrymmet “mindre än en halv sida”. Kategorin “två sidor” 

som dominerade 1976 var nu nere på åtta procent och kategorierna “större/ en hel sida” och 

“fler än två sidor” tillkom.  
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7.1.2 Under de två bröllopen, finns det någon skillnad mellan vad tidningarnas artiklar 
har för vinkel på ämnet monarki? 
	
Resultatet nedan visar endast vinkeln på de artiklar som innehåller ordet monarki.  

	

Figur 7.                      Figur 8.	
	

I figur 7 går det att se att 19 procent av 41 artiklar under 1976 innehöll ämnet monarki. Det 

var mer än tre fjärdedelar av artiklarna som inte innehöll ämnet monarki. Av de artiklar som 

tog upp ämnet hade de 15 procent en negativ vinkel, två procent hade en positiv vinkel och 

två procent hade en neutral vinkel. Av 119 artiklar 2010 tog 14 procent upp ämnet monarki. 

Liknande bröllopet 1976 tog mer än tre fjärdedelar inte upp ämnet. Sju procent av artiklarna 

var negativa, två procent var positiva, två procent var neutrala och tre procent var 

ambivalenta. 	

	

	
Figur 9.          Figur 10.	
	

Av Svenska Dagbladets totalt 105 artiklar tog de flesta inte upp ämnet monarki. Under 1976 

var det nio procent av 55 artiklar som tog upp ämnet. Fem procent av de artiklarna som tog 

upp ämnet var positiva medan fyra procent var negativa.	
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2010 var det totalt tio procent som tog upp ämnet monarki, ingen av dessa artiklar hade en 

negativ vinkel. Två procent var positiva, två procent var neutrala och sex procent var 

ambivalenta. 	

	

	
Figur 11.      Figur 12.	
	

Under både 1976 och 2010 tog Svensk Damtidning inte upp ämnet monarki i någon av sina 

totalt 32 artiklar. 

 
7.1.3 Under de två bröllopen, finns det någon skillnad mellan vad tidningarnas artiklar 
har för vinkel? 
	

Till skillnad från resultatet ovan visar figur 13–18 vinkeln på de 297 artiklar som ingick i 

studien och inte endast de som innehöll ordet monarki.  

	

	
Figur 13.       Figur 14.	
	

Resultatet visar att antalet neutrala artiklar hade en lika stor procentuell andel av de totala 

antalet artiklar respektive år. Under 1976 var 32 procent av artiklarna negativa medan 10 

procent hade en positiv vinkel. Under 2010 hade 13 procent av artiklarna en negativ vinkel 

medan 29 procent var positiva. 	
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Figur 15.         Figur 16.	
	

Svenska Dagbladets resultat visar att 1976 var över hälften av de 55 artiklar som fanns 

neutrala, därefter var 38 procent positiva och slutligen elva procent negativa. 2010 hade de 

flesta artiklarna en positiv vinkel, 34 procent hade en neutral vinkel och tolv procent var 

negativa.  	

	

	
Figur 17.           Figur 18.	
	

Under 1976 hade Svensk Damtidning lika många artiklar med en positiv vinkel som neutral. 

Ingen av de åtta artiklar som fanns innehöll någon artikel med en negativ vinkel. Under 2010 

visar resultatet att tre fjärdedelar av 24 artiklar hade en positiv vinkel. 17 procent hade en 

neutral vinkel samt åtta procent var negativa. 	

	
7.1.4 Under de två bröllopen, finns det någon skillnad mellan vad tidningarnas artiklar 
har för tematiskt fokus? 
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Figur 19.      Figur 20.	
	

Aftonbladets 160 artiklar handlade oftast om bröllopsdagen, förberedelserna och om övrigt. 

Kategorin övrigt betyder att artikeln har en koppling till huvudpersonerna men den tematiska 

fokusen föll inte in på något av de andra variabelvärdena. Yrkesroller och bakgrunder var det 

som det skrevs minst om. Under 1976 handlade 49 procent av artiklarna om övrigt. 17 procent 

handlade om förberedelser och 24 procent om bröllopsdagen. Sju procent handlade om 

bakgrund och tre procent om mode. Ingen av 41 artiklar handlade om yrkesroller. Under 2010 

handlade 33 procent om bröllopsdagen, 29 procent om förberedelserna och 26 procent om 

övrigt. Åtta procent av artiklarna handlade om mode, två procent om bakgrund och slutligen 

två procent handlade om yrkesroll.   

	

 	
Figur 21.         Figur 22.	
	

Resultaten visade att över hälften av Svenska Dagbladets 105 artiklar handlade om 

bröllopsdagarna. Därefter var det om övriga saker som artiklarna handlade om. Det som går 

att se är att majoriteten av artiklarna de båda åren handlade om bröllopsdagen. Under 2010 

rapporterade Svenska Dagbladet ingenting om förberedelserna inför bröllopet eller om 

kungligheternas yrkesroll. Under 1976 har tidningen en jämnare fördelning mellan de olika 

variabelvärdena, förutom kategorin bröllopsdagen vilket 53 procent av artiklarna handlade 

om. 	
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Figur 23.        Figur 24.	
	

Av Svensk Damtidnings totalt åtta artiklar 1976 rapporterades det mest om övrigt och 

förberedelser inför bröllopet. Det var sedan en jämn fördelning av artiklar som handlade om 

yrkesroll och bakgrund. Under 2010 fanns det totalt 24 artiklar som analyserades, 46 procent 

av dessa handlade om bröllopsdagen. Därefter skrevs det mest om övrigt. Under 1976 skrevs 

ingenting om bröllopsdagen. En stor likhet i alla tre tidningar är att artiklar som handlar om 

bröllopsdagen ökat procentuellt under åren.  

	

7.2 Kvalitativ bildanalys 
	
Nedan återges resultatet för två av våra frågeställningar, Finns det någon skillnad på hur de 

fyra personerna, två födda kungliga och två ingifta kungliga, porträtteras i tidningarna? Och 

Speglar rapporteringen om kungabröllopen tidningarnas inställning till monarkin? På vilket 

sätt i sådant fall? 7 av 14 resultatenheter visas och hela resultatet finns tillgängligt i bilaga 3. 

Den avslutande analysen bygger på alla 14 enheter, nedan presenteras endast resultatet på de 

bildanalyser som exemplifieras senare i studien.  
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7.2.1 Aftonbladet 18 juni 1976 
	

	
Bild 1. Bröllopsbestyr för TV: all färg togs från LO till kungen (Aftonbladet 1976) 	
	

Den första bild och rubrik som analyserats är “Bröllopsbestyr för tv: all färg togs från LO till 

kungen”. Artikeln publicerades i Aftonbladet den 18 juni 1976 och var placerad på tidningens 

förstasida. Artikeln innehöll två små bilder men det är endast den bild på kung Carl XVI 

Gustaf och hans blivande fru Silvia Sommerlath som kommer analyseras.	

	

Fotografiet är taget i närbild och i ögonhöjd, det är som om vi som betraktar bilden skulle 

kunna prata med dem och att vi är jämlikar med kungen och Silvia (Björkvall, 2019, s.41). 

Detta kan skapa ett positivt engagemang hos betraktaren som tack vare bildens attityd skapar 

känslan av närhet. 	

	

Eftersom denna bild är både publicerad i en kvällstidning och att fotografen är okänd ger det 

bilden en lägre trovärdighet. Så ethosargumentet i denna bild är inte så starkt. Bilden har inte 

heller ett starkt logosargument. Det enda argument som är starkt är pathosargumentet. Det 

blivande paret är båda väldigt glada och det ser genuint och äkta ut. De sitter väldigt nära 

varandra vilket ger känslan av ömhet och att de båda har ett starkt band till varandra. Silvia 

kollar direkt in i kameran, hon kräver åskådarens uppmärksamhet. Kungen kollar litet snett ut 

ur bild och det går att dra slutsatsen att han ler åt den eller dem som står bakom kameran. 
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Eftersom denna bild enbart hade ett starkt pathos blir inte argumentationen tillräckligt 

övertygande för publiken utan bilden spelar bara på läsarnas känslor.	Kläderna i denna bild 

blir ett argument. De båda är formellt klädda och deras hållning är rak och ordentligt. Det 

skapar känslan av makt och respekt och man kan förstå att de båda har det gott ställt och är 

högre upp i hierarkin.	

	

Slipsen är en symbol för formalitet, men olika slipsar kan ha olika betydelser, man måste 

kunna koden för att kunna avläsa symbolens betydelse. I detta fall har kungen en slips med 

mönster det är svårt att avgöra färgerna men det går att urskilja att det finns olika färgnyanser 

i slipsen. Slipsar med motiv går att använda till både formella och vardagliga tillfällen. Detta 

betyder att det som kungen och Silvia gör på bilden inte nödvändigtvis behöver vara en 

formell och stel tillställning utan det ger känslan av att det är något mer lättsamt och 

glädjande som de har gjort. Det finns ingen symbol som indikerar att de två personerna på 

bilden är av kunglig börd. 	

	

Rubriken säger något som inte bilden gör, det är alltså en avlösning. Bilden ger svaret på det 

konstaterande som står i rubriken. Det skapar känslan av att det är som om kungen och Silvia 

är glada för att all färg-TV ska gå till dem och inte till LO. Bakom den första antydan av att 

kungen och LO skulle ha en konflikt, skulle det kunna vara så att valet av rubrik är hur mediet 

har prioriterat vad som är viktigast, att LO som är på arbetarnas sida borde ha fått färg-TV 

framför kungen. Det skulle kunna vara så att Aftonbladet kritiserar TV för att ha prioriterat 

kungen framför LO. 	

Sammanfattning	

De båda huvudpersonerna presenteras på ett jämlikt sätt, det är svårt att avgöra vem av dem 

som skulle vara mest kunglig. Men på grund utav att Silvia kollar direkt på betraktaren skapas 

ett närmare band till henne än till kungen som kollar åt andra hållet. Bilden i samband med 

rubriken får en negativ klang. Den tolkningen stämmer överens med tidningens inställning till 

monarkin som är negativ, speciellt under 70-talet då tidningen inte “fjäskade” för kungahuset.  
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7.2.2 Aftonbladet 20 juni 1976 
	

	
Bild 2. Hej, här är kungen och jag (Aftonbladet 1976)	
	

Artikeln “Hej här är kungen och jag” publicerades i Aftonbladet den 20 juni 1976. Artikeln 

placerades i mitten av tidningen. Denna bild föreställer Silvia Sommerlath och kung Carl XVI 

Gustaf som precis har gift sig. 	

	

Bilden är tagen lite snett underifrån vilket kan ge känslan av att brudparet är några betraktaren 

ser upp till (Björkvall, 2019, s. 52). Silvia vinkar till och tittar på någon annan än fotografen, 

detta gör att betraktaren blir ”en i mängden”. Fotografiet är en helbild och skapar ett längre 

avstånd mellan kungen och Silvia och läsaren. På grund utav att bilden är svartvit sticker 

Silvias vita klänning ut ur mängden och ögat dras automatiskt först till henne och sedan 

vidare till kungen som står lite bakom henne. Bilden innehåller många olika symboler och 

ikoner som indikerar på att detta är ett kungligt bröllop exempelvis Silvias diadem är både en 

ikon men också en symbol för kunglighet även kungens amiralmössa samt kläder är en 

symbol för kungligt och militärens flotta. 	

	



 
	

32	

Bildens ethosargument är svagt då det inte går att avgöra vem som tagit bilden vilket skulle 

kunna betyda att reportern inte varit på plats och bilden blir i sådant fall en andrahandskälla. 

Ytterligare en faktor som sänker trovärdigheten är att eftersom Silvias brudbukett går utanför 

bildens ramar och lägger sig bredvid rubriken vet vi att tidningen valt att förminska och ändra 

originalbilden. Det skapar en minskad trovärdighet då de kan ha valt att ta bort betydelsefulla 

detaljer som egentligen fanns med i originalbilden. Detta sänker logosargumentet en aning då 

bilden känns manipulerad. Bildens pahtosargument är starkt. De båda ser lyckliga ut för att 

vigseln är över och att de nu är man och hustru. Det är framförallt deras ansiktsuttryck som 

ger bildens känsla. Även Silvias kroppsspråk säger att hon är glad. Hon har höjt handen med 

blombuketten i luften, gesten liknar en seger.  	

	

Bilden och rubriken blir en förankring då det går att förstå att det är kungen och Silvia på 

bilden. Rubriken pekar ut det som är huvudsaken i bilden, nämligen brudparet där Silvia 

beskrivs i jagform vilket skapar en närhetskänsla. Hon presenterar sig för läsaren med ett glatt 

intryck. Kungen nämns också i rubriken men han är inte alls lika framhävande som Silvia. 

Texten och bilden tillsammans har en tydlig fokuspunkt trots att händelsen rör två personer. 

Det är Silvia, Sveriges blivande drottning, hon är nyhetens fokuspunkt.	

 

Detta var den första bilden som tidningen publicerade efter att vigseln var över. Det går att 

dra en parallell mellan fokusen på Silvia och tidningens inställning till monarkin. Antingen 

var det ett medvetet eller ett omedvetet val att låta kungen stå i bakgrunden av Silvia, kvinnan 

”av folket”, men det stärker resultatet om att Aftonbladet under 1976 hade flest negativa 

artiklar om ämnet monarki. 	

	

Sammanfattning 

Silvia står återigen i bildens centrum. Hon drar till sig blickarna, men de båda 

huvudpersonerna ser rent estetiskt lika kungliga ut. I denna artikel speglas inte tidningens 

inställning till monarkin igenom. Bilden har en positiv vinkel då de båda ser glada ut och 

ingen av dem ser mer kunglig ut än den andra. Rubriken är också positiv och skapar en närhet 

till läsarna. 	
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7.2.3 Aftonbladet 20 juni 2010 
	

	
Bild 3: “Ni gav mig min prins” (Scanpix, Wiklund 2010)	
	

Artikeln “´Ni gav mig min prins´” publicerades i Aftonbladet den 20 juni 2010.	Bilden 

föreställer kronprinsessan Victoria och Daniel Westling under deras bröllopsdag.	

 

Fotografiet är tagen snett bakifrån på Victoria och från sidan på Daniel. Bilden är i halvbild 

på brudparet, det är som om vi som betraktare skulle kunna prata med dem (Björkvall, 2019, 

42). På grund utav Victorias position utesluter hon tittarna. Victoria har sina ögon på sin 

blivande man och Daniel vrider på huvudet och kollar bakom sig. Ingen av dem kollar åt 

betraktarens håll.  

	

Flaggorna i bakgrunden är en symbol för landet Sverige och kronprinsessans diadem, som 

liknar en krona, är en symbol för kunglighet. Även Daniels orden medaljer är en symbol för 

kunglighet.  Deras kärlek för varandra känns genuin och trovärdig tack vare Victorias 

beröring och hennes blick på sin blivande man. Det skapar en stark logos och ethos men ett 

ännu starkare pathos. Fast att Victoria och Daniel inte bjuder in tittaren, utan snarare tvärtom 

har ryggen emot, går det inte att undgå all den känsla som bilden framkallar.  	

	

Prinsessan har fått sin prins, det är något som sägs både i rubriken och i bilden. Rubriken är 

ett citat av kronprinsessan, ”ni gav mig min prins”. ”Folket” finns på planen i bakgrunden 

medan läsaren, som antas tillhöra ”folket” har fått följa med upp på balkongen.  ”Folket” gav 
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kronprinsessan hennes prins. Detta skapar en närhet till läsaren, de flesta som läser artikeln 

kan känna sig inkluderade. Det blir nästan som en saga där den ”vanlige” medborgaren fått 

varit med att skapa det lyckliga slutet. Rubriken och bilden blir en förankring, texten pekar ut 

det som är huvudsaken i bilden, men man måste se bilden för att förstå vem som säger 

citatet/rubriken.  	

 

Sammanfattning	

Slutsatsen som går att dra efter ovanstående observationer är att både kronprinsessan och 

Daniel är lika mycket i fokus i bilden men att rubriken är skriven utifrån Victorias känslor. 

Brudparet ser glada ut, vädret är fint och färgerna neutrala vilket skapar en bra och positiv 

vinkel. Monarkin framställs inte på något negativt sett, Victoria tackar folket för att de gav 

henne sin prins. Detta gör att de båda framställs lika mycket kungligt. Bilden och rubriken har 

en positiv inställning vilket inte stämmer överens med tidningens inställning till monarkin. 

Däremot går det att dra en parallell till tidningens inställning att de idag skulle “fjäska” för 

kungafamiljen. 	

 
7.2.4 Svenska Dagbladet 19 juni 1976 
 

	
Bild 4: Gårdsfest i Stadshuset: Silvia stockholmska (Svensk Dagbladet, 1976) 	
	



 
	

35	

Artikeln “Gårdsfest i Stadshuset: Silvia stockholmska” publicerades i Svenska Dagbladet den 

19 juni 1976. Bilden föreställer Silvia Sommerlath och kung Carl XVI Gustaf och en äldre 

man. 	

	

Bilden är tagen ur ett snett grodperspektiv på kungen medan Silvia är fotograferad ur ett snett 

ögonhöjdsperspektiv. Kameran är åt Silvias håll men alla tre personerna tittar rakt framför sig, 

vänt åt sidan från kameran. Grodperspektivet kan ge en känsla av att personen på bilden är i 

överläge medan ögonhöjd kan ge känslan av jämlikhet (Björkvall, 2010, 52). Betraktaren är 

jämlik med Silvia medan kungen är i en högre position. Bilden är tagen i halvbild vilket gör 

att vi endast ser deras överkroppar och det är som om vi som betraktare skulle kunna prata 

med dem. Huvudpersonerna i fotografiet står i mellangrunden men Silvia står lite framför 

kungen. 	

	

Kungen och den äldre mannens klädsel symboliserar formalitet. Deras ansiktsuttryck i 

kombination av klädseln förstärker känslan av att de har makt eller är högre uppsatta i 

hierarkin. Silvias kläder skulle kunna vara en folkdräkt av något slag eller en ordinär klänning 

med en gammaldags mössa. Klänningen som är i vitt är både en symbol men också ett index. 

Vitt förknippas i dagens Sverige med bröllop, men färgen förknippas även som oskuldens 

färg. Silvias smycken och pärlorna hon bär runt halsen är en symbol för att de har det gott 

ställt.	

	

Rubriken och bilden avlöser varandra. Det är genom rubriken vi får reda på att det handlar om 

en gårdsfest i stadshuset för att fira att Silvia blivit en stockholmstjej. Detta är något som inte 

framgår om man bara tittar på bilden, där det ser ut som att något annat firas. Läser man även 

texten så får vi reda på att Silvia inte alls bär en vit folkdräkt eller en gammaldags mössa utan 

hon har på sig en beige utstyrsel med en beige turban på huvudet. 	

	

Sammanfattning	

Sammanfattningsvis går det att se att trots att Silvia och kungen båda är med i bilden så ligger 

fokus i denna artikel på Silvia. Hon är mest upplyst och glad i bilden och det är även henne 

rubriken har i fokus. Ingen av de två huvudpersonerna ser mer kunglig ut än den andre. Det 

finns inga symboler i bilden som indikerar på det. Bilden och rubriken är neutrala. Det finns 

inga värdeladdade ord eller något i bilden som varken framhäver huvudpersonerna eller 
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förminskar dem. Tack vare detta går det att se att tidningens inställning till monarkin speglas 

genom bilden.  	

 
7.2.5 Svenska Dagbladet 19 juni 2010 
 

 
	
Bild 5: Politikernas bästa råd till brudparet (Åsell, 2010)	
 

Artikeln “Politikernas bästa råd till brudparet” är publicerad i Svenska Dagbladet 19 juni 

2010. Bilden föreställer kronprinsessan Victoria och Daniel Westling på vad som ser ut att 

vara röda mattan. Bilden är tagen ur ett grodperspektiv vilket kan markera hög status. Victoria 

ser ut att ha fastnat med sin klänning och Daniel har böjt sig ner för att fixa till det. Hon ser 

ned på honom och ler stort vilket ger en känsla av att hon har högre status än honom medan 

Daniel ser fokuserad och sammanbiten ut när han nästan sitter på huk. Han verkar undergiven 

av henne. 	

	

Victorias smycken kan vara en symbol för rikedom och att de har det gott ställt. Att Daniel 

fixar till kronprinsessans klänning kan vara ett index på att hon eller någon annan råkat 

trampa på det, eller att något hänt som gjort att den behöver rättas till. Den röda mattan de står 

på är både något som kan symboliseras med kändisskap och kan vara ett index på att 

“kändisar” gått och kommer gå på den mattan. Victoria som står rakryggad medan hennes 

fästman “av folket” böjer sig ned för att rätta till hennes klänning visar att kungahuset är högt 

uppsatt i hierarkin och bättre än ”folket”. 	

	

Bilden och rubriken i den här artikeln avlöser och förankrar varandra. Rubriken är 

“Politikernas bästa råd till brudparet”. Rubriken talar om något som bilden inte gör, även om 
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vi i bilden kan se att paret hjälper varandra. Kollar man bara på bilden så skulle man inte 

förstå att artikeln handlar om råd som brudparet fått från politiker.  	

	

Sammanfattning	

Slutsatsen som går att dra utifrån denna analys är att Victoria visas upp som den mer kungliga 

eller maktfulla personen. Detta då hon står upp och tittar ner på Daniel, “man av folket”, 

medan han nästan står hukad för att hjälpa henne med sin klänning. Om detta är ett medvetet 

eller omedvetet drag från tidningen är svårt att säga. Denna artikel stämmer inte överens med 

tidningens mer neutrala inställning till monarkin, då både bild och rubrik är positiva. 	

 
7.2.6 Svensk Damtidning 15–20 juni 1976 
	

	
Bild 6. Nu börjar Silvias mest hektiska vecka: Natten före lysningen kunde hon inte sova (Svensk Damtidning, 

1976)	
	

Artikeln “Nu börjar Silvias mest hektiska vecka: Natten före lysningen kunde hon inte sova” 

är publicerad i Svensk Damtidning 15–20 juni 1976. Fotografiet föreställer Silvia Sommerlath 

och kung Carl Gustaf XVI.  	

	

Bilden är tagen på ett sätt så att publiken är i ögonhöjd med Silvia medan kungen är tagen ur 

ett grodperspektiv. Fotografiet har samma skärpedjup genom hela bilden och den är tagen i 
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halvbild vilket innebär att bilden är tagen som om vi skulle kunna kommunicera med dem 

(Björkvall, 2019, s.41). 	

  	

Hatten i bakgrunden är en symbol för polisväsendet under 70-talet. Vet du inte vad koden för 

symbolen är går det ändå att dra slutsatsen att det är någon form av vakt som är där för att 

skydda paret. Polishatten blir även ett index då den kan betyda att de befinner sig på en plats 

där det krävs säkerhetsåtgärder. Exempelvis en offentlig plats. Kungens klädsel är en symbol 

för formalitet, hans slips är exempelvis knuten högt upp vilket även det tyder på att de inte är 

ute på något avslappnat och personligt. Klädseln i samband med personernas hållning och 

ansiktsuttryck argumenterar för att de är högre uppsatta i hierarkin.	Silvia kollar upp på sin 

blivande man vilket skulle kunna betyda att hon är i underläge till honom. Tack vare hennes 

leende känns hon inte lika förtryckt som hon skulle kunna vara.   	

 

Bilden argumenterar på så vis att i nuläget är det kungen som är högst upp i hierarkin men att 

snart kommer Silvia att vara på en likvärdig position som han och tack vare att de båda ler ger 

det känslan att de ser fram emot det.	

	

Rubriken och bilden avlöser varandra. Även fast rubriken och bilden avlöser varandra skapar 

de en viss närhet till läsaren. Texten fokuserar endast på Silvia och en anledning till det kan 

vara att bilden är publicerad i Svensk Damtidning som är mer riktad till kvinnor. Det skapar 

närheten till läsarna. Rubriken förmedlar både att något betydelsefullt kommer att hända och 

att Silvia därför inte kunde sova. Det ger läsaren något att känna igen sig i, nämligen att inte 

kunna sova inför en speciell och viktig händelse. Detta gör att läsaren kan identifiera sig med 

Silvia och får komma nära henne på ett sätt som bilden inte förmedlar ensam. I bilden är 

fokus mer likvärdigt på båda.	

 

Sammanfattning	

Det är svårt att se vem av de två huvudpersonerna som framställs mer kunglig än den andra. 

Det enda som går att se är att de båda är formellt klädda och det skapar en känsla av makt. 

Rubriken skapar en närhet och identifikation mellan läsarna och Silvia. Bilden i samband med 

rubriken stämmer överens med tidningens inställning till monarkin, som är positiv. Paret ler 

stort på bilden trots att rubriken nämner att hon haft en hektisk vecka och hade svårt att sova. 	
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7.2.7 Svensk Damtidning 17–21 juni 2010 
	

	
Bild 7: De gamla vännerna är inte bjudna på bröllopet “Jag vet inte vad som hänt- men välkommen är man 

inte” (Svensk Damtidning, 2010)	
	

Den fjortonde och sista artikel som analyserades var “‘Jag vet inte vad som hänt - men 

välkommen är man inte’”. Artikeln publicerades i Svensk Damtidning 17–21 juni 2010.	

Bilden föreställer Daniel Westling och kronprinsessan Victoria och är tagen på ett sätt så att 

Victoria är den högsta punkten i bilden och hela bilden är ur ett snett grodperspektiv. Daniel 

är vänd åt kamerans håll men har blicken på Victoria medan hon tittar rakt fram. 	

	

Kronorna i tyget på soffan och dess blåa färg i bakgrunden är en ikon, symbol och index. Kan 

du koden så är kronan och den blå färgen symboler för kungligt. Daniels klädsel är en symbol 

för formalitet, hans slips är exempelvis knuten högt upp vilket även det tyder på att de inte är 

ute på något avslappnat och personligt. Samma sak med Victorias händer som är knäppta 

framför henne, det är en symbol för att det är något formellt och inte något avslappnat. 	

	

Victoria är fotograferad lite underifrån, vilket gör att vi som publik tittar upp på henne, det 

kan ge oss en känsla av undergivenhet. Daniel tittar upp på Victoria vilket kan få honom att 

verka undergiven och lägger allt fokus på henne. 	
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Bilden och rubriken i den här artikeln avlöser varandra. Texten talar om något som bilden inte 

gör, även om vi ser att Victoria är sammanbiten på bilden skulle det vara omöjligt att veta 

exakt vad det var som gjorde att hon fick den minen. Det står i rubriken att kronprinsessans 

gamla vänner inte är bjudna på bröllopet och känner sig ovälkomna. Tittar man endast på 

bilden kan man se att Victoria ser koncentrerad och seriös ut. Medan Daniel Westling ser nöjd 

och belåten ut. Detta gör att vi kan se att det är något som stör Victoria men vi vet inte vad det 

handlar om fören vi läser rubriken. 	

	

Sammanfattning	

Sammanfattningsvis går det att se att Victoria utifrån bilden verkar som den viktiga personen, 

och därmed ser hon mer ”kunglig” ut än Daniel som nästan tittar upp på henne. I samband 

med rubriken har tidningen gjort att bilden till största del fokuserar på Victoria. Rubriken tar 

upp att flera av Victorias vänner inte är inbjudna men inte vet varför de inte är det, medan 

kronprinsessan ser märkbart sammanbiten ut på bilden. Detta har gjort att Daniel hamnar i 

skymundan. Genom att koppla denna artikel till tidningens inställning till monarkin, som är 

positiv, går det att se att bilden i samband med rubriken inte stämmer överens med deras 

positiva inställning. 	
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8. Analys 
 
8.1 Kvantitativ innehållsanalys 
	
För att koppla ihop resultatet till den valda teoriramen går det att se en parallell mellan 

tidningarnas inställning till monarkin genom dagordningsteorin samt nyhetsvärdering. 

Resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen visar att majoriteten av alla tre tidningar 

under rapporteringen inte tog upp ämnet monarki. Den största skillnaden i Aftonbladet var att 

de artiklar som tog upp ämnet ur en negativ vinkel minskat från 15 procent av 41 artiklar till 

sju procent av 119 artiklar.  

 

Detta går att koppla till teorierna om nyhetsvärdering då ett kungabröllop klassas som 

sensation/avvikelse (Ghersetti, 2012, s.213). Att tidningen idag ”fjäskar” för kungahuset kan 

ha påverkat minskningen av negativa artiklar. Detta kan även kopplas till dagordningsteorin, 

om en läsare gång på gång exponeras för monarkin ur en negativ vinkel kan dennes åsikter 

ändras, förstärkas eller försvagas (Shehata, 2015, s. 355). Tidningens totala antal artiklar hade 

exakt lika många med neutral vinkel de båda åren. Den största skillnaden som återigen 

stämmer ihop med påståendet att de “fjäskar”, är att antalet positiva artiklar ökat och de 

negativa minskat 2010.	

	

I Svenska Dagbladet är den största skillnaden mellan åren att de negativa artiklarna 

eliminerats helt 2010.  En annan skillnad är att majoriteten av artiklarna där ämnet monarki 

nämns hamnat under kategorin ambivalent. En parallell kan dras till tidningens inställning till 

monarkin då de under 1976 var liberala och emot kungafamiljen. År 2010 är tidningen 

politiskt obundet moderat och har en mer neutral syn på ämnet vilket speglas tydligt i 

resultatet. Svenska Dagbladets totala antal artiklar hade år 1976 hälften av artiklarna en 

neutral vinkel. 34 år senare har dessa från 51 procent av 55 artiklar till 34 procent av 50 

artiklar. Antalet artiklar med positiv vinkel har ökat och blivit en majoritet. 	

	

Den kungliga veckotidningen Svensk Damtidning nämner inte ämnet monarki alls i det 

material som har analyserats. Utifrån tidningens självutnämnda titel som kunglig 

veckotidning går det att se att de har en positiv inställning till det svenska kungahuset. Deras 

totala antal artiklar har gått från att vara hälften positiva, hälften neutrala till tre fjärdedelar 

positiva. Det har även tillkommit åtta procent negativa artiklar.   	
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Under 1976 fick mer än hälften av Aftonbladets artiklar ett utrymme på ”mindre än/ en 

halvsida”. Under 2010 var mer än hälften större än en hel sida upp till större än två sidor. 

Detta kan kopplas till tidningens nyhetsvärdering då de valt att ge bröllopet ett mycket större 

utrymme. Björn Häger anser att en nyhet bör vara av ett intresse för läsarkretsen (Häger, 

2014, s. 92). Det går därför att se en koppling mellan hans åsikt och det ökade utrymme 

tidningen valt att ge bröllopet. Det kan vara så att tidningens läsarkrets önskar få läsa mer om 

händelsen.  

	

Resultatet visar också att Aftonbladets artiklar 1976 handlade för det mesta om övrigt. Under 

2010 handlade de flesta artiklar om förberedelser och bröllopsdagen. Detta går att koppla till 

dagordningsteorin, då tidningen sätter bröllopet högre upp på agendan 2010. Resultatet går 

också ihop med Shehatas strategier om dagordningsteorin att det bland annat är journalistiken 

som påverkar vilka frågor människor anser är viktiga samhällsproblem (Shehata, 2015, s. 

355). Eftersom tidningen under 2010 skriver flest artiklar om bröllopsdagen och 

förberedelserna är det specifikt detta de tycker var mest viktigt att få upp på agendan. 

Aftonbladet var den tidningen som hade flest negativa artiklar. Det går ihop med deras 

inställning till monarkin. 	

	

Svensk Damtidning rapporterade under 1976 mest om förberedelser inför bröllopet och 

övrigt. Under det året skrevs mer än hälften med utrymmet två sidor. 2010 sjönk denna 

kategori markant och artiklar med ett utrymme på mindre än en halv sida ökade och det 

rapporterades mest om bröllopsdagen och övrigt.	

	

Svenska Dagbladets resultat visar att både utrymmet och vad artiklarna handlar om, under de 

båda åren fördelats på ett liknande sätt. Majoriteten av artiklarna var mindre än en halv sida 

och handlade om bröllopsdagen. Skillnaden mellan 1976 och 2010 är att rapporteringen om 

bröllopet delgetts fler sidor än innan. Under kungen och drottningens bröllop var 

rapporteringens val av ämne mer blandat. Ur dagordningsteorin går det att se att tidningen 

valt ett snävare område att rapportera om. Det viktigaste att sätta på dagordningen 2010 var 

bröllopsdagen, detta är en gemensam faktor i de tre tidningarna. 	
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8.2 Kvalitativ bildanalys 
 

Bildanalysens huvudsyfte var att få svar på vem av huvudpersonerna som framställts som 

mest kunglig samt hur tidningarnas inställning till monarkin speglas genom de utvalda 

fotografierna. Denna analys bygger på alla 14 bilder som ingått i studien. 	

	

Efter den kvalitativa bildanalysen kunde vi se en tydlig koppling till gestaltningsteorin. 

Speciellt de medvetna och omedvetna redaktionella valen som gör att nyhetsrapporteringen 

kan skapa vissa givna perspektiv eller problemformuleringar (Shehata, 2015, s. 360). Det går 

att se en tydlig tråd hur de fyra huvudpersonerna valdes av tidningarna att porträtteras i de 

fjorton bilder med rubriker som analyserats. Som nämnt tidigare går det inte att se en 

koppling i Svensk Damtidning då det endast analyserades en bild per år. Även i Aftonbladet 

och Svenska Dagbladet är underlaget för litet för att kunna se de givna perspektiven. Utifrån 

de tre bilderna går det däremot att se olika tendenser till det givna perspektivet de gav de fyra 

huvudpersonerna. Det är dock svårt att säga om det var medvetna eller omedvetna val av 

redaktionerna. 	

	

De bilder som analyserades 1976 från Svenska Dagbladet hade det givna perspektivet att 

Silvia skulle se lika kunglig ut som kungen, det låg också ett större fokus på henne i de bilder 

de båda var med i. Ett bra exempel på detta är artikeln från 19 juni 1976 Gårdsfest i 

stadshuset: Silvia stockholmska. Artikeln handlar lika mycket om de båda huvudpersonerna 

men tack vare att Silvia är mest upplyst och glad samt att hon nämns i rubriken blir hon 

bildens fokus. Under 2010 visar resultatet tydligt att kronprinsessan Victoria framställs som 

mer kunglig gentemot Daniel. Fokus i de tre bilderna är på Victoria. Svenska Dagbladet har 

valt bilder som gestaltar stora kontraster mellan kunglig och “icke” kunglig. Ingen av de 

andra två tidningarna hade sådana stora kontraster. Denna aspekt överensstämmer inte med 

tidningens neutrala inställning till monarkin. Rapporteringen var mer neutral under 1976 

jämfört med 2010. 	

	

De bilder som analyserades 1976 från Aftonbladet hade likt Svenska Dagbladet det givna 

perspektivet att Silvia skulle porträtteras lika kungligt som kungen. Hon var i fokus. Bilderna 

från 2010 var det tydligt att Victoria skulle porträtteras som den omtyckta av henne och 

Daniel. Hon var för det mesta i bildens centrum medan Daniel fick stå i bakgrunden. Under 
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1976 speglades tidningens inställning till monarkin bäst. Bilderna är både neutrala och 

positiva under 2010, vilket inte stämmer överens med Aftonbladets mer negativa syn. Dock 

passar det med tidningens kulturchef, Åsa Linderborgs, uttalande om att tidningen i dag 

“fjäskar” för kungahuset. Det går att koppla valet av bilder till teorierna om nyhetsvärdering. 

Denna händelse är en så kallad sensation/avvikelse samt elitcentrering vilket ger nyheten ett 

högt nyhetsvärde trots tidningens inställning. Den tidigare forskningen Tills media skiljer oss 

åt stöttar detta påstående ytterligare då slutsatsen visar att “sagobröllop” säljer bättre än 

kritiska ledare mot monarkin (Ericsson & Lundqvist, 2010). 	

	

Som nämnts tidigare är det svårt att se ett givet mönster i Svensk Damtidnings rapportering 

av kungabröllopen. Utav de två bilder som analyserats kan vi se att bilden från 1976 står 

huvudpersonerna i bildens centrum. Men tack vare rubriken kan vi som betraktare identifiera 

oss mer till Silvia, vilket kan skapa en närhet. I artikeln från 2010 är det tydligt att Victoria är 

i bildens fokus och att hon porträtteras som mer kunglig än Daniel. Den största likheten 

mellan de två bilderna till artiklarna Nu börjar Silvias mest hektiska vecka: Natten före 

lysningen kunde hon inte sova och “Jag vet inte vad som hänt - men välkommen är man inte” 

är att de båda “icke” kungliga personerna, Silva och Daniel, kollar på sin blivande man och 

hustru. Det ger en känsla av att de ser upp till sin partner. Fotografierna är också tagna under 

ett formellt uppdrag, de fyra personerna har liknande kläder på sig vilket tyder på att 

tidningen inte ville skildra dem olika. Svensk Damtidnings positiva inställning till monarki 

speglas genom deras rapportering av huvudpersonerna vilket går att koppla till studiens tre 

teorier. För det första går det ihop med Tuchmans (1978) teori om framing, att de vinklat 

artiklarna och bilderna till monarkins fördel. För det andra värderar tidningen kungabröllop 

högt och därför kommer de högt upp på dagordningen. För det tredje visar resultatet att de två 

bilderna har en närhet till publiken, händelsen är en sensation/avvikelse, det handlar om 

elitpersoner samt att händelsen är en förenkling. Detta stämmer överens med Marie Holmboe 

Ruge och Johan Galtungs fyra aspekter om nyhetsvärdering (Ghersetti, 2012).   

 

I Aftonbladet var det många artiklar som hade en så kallad konfliktgestaltning. Exempelvis 

artikeln från 18 juni 1976 Bröllopsbestyr för tv: all färg togs från LO till kungen. Där 

presenteras en tydlig konflikt där tidningen tar LO:s parti och kritiserar Tv för att ha gett all 

färg-tv till kungen. Svenska Dagbladets artiklar hade en mer sakfrågespesifik 

gestaltningskaraktär. Enligt Entman handlar gestaltningar i grund och botten om att definiera 

problem (refererad i Shehata, 2015, s. 363). Den problemformulering som finns i denna 
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analys är sakfrågan monarki. Svenska Dagbladet var den tidning som tydligast gestaltade 

skillnaden mellan en kunglig och en icke kunglig av alla de tre tidningarna. Den bild som 

specifikt tydliggjorde kontrasterna mellan en kunglig och en man/kvinna “av folket” var 

bilden från den 19 juni 2010 Politikernas bästa råd till brudparet. Daniel står på knä för att 

hjälpa kronprinsessan med hennes klänning, det var en klar gest som skildrar olikheterna 

mellan kungligt och icke kungligt. Rubriken tillsammans med bilden ger budskapet att 

politikernas bästa råd till brudparet var att Daniel ska vara undergiven mot kronprinsessan.	

	

Tidningarnas val att gestalta de fyra huvudpersonerna är tydligast i dagstidningen och 

kvällstidningen. Den person som porträtterades som mest kunglig av de fyra huvudpersonerna 

var Victoria i den bemärkelsen att kontrasterna mellan en icke kunglig och en kunglig person 

var extra stor i de bilderna från 2010. Under 1976 var det inte lika stor skillnad och därmed 

porträtterades Silvia och kungen likvärdigt. Den som porträtterades som minst kunglig var 

Daniel. 	
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9. Slutsats och diskussion  
	

Under 1976 speglades Aftonbladets negativa inställning till monarkin genom rapporteringen 

om kungabröllopen. Under 2010 speglas deras inställning inte igenom, de hade en mer 

blandad rapportering om ämnet. Denna aspekt går att koppla ihop med hur mycket utrymme 

bröllopen fått. Kronprinsessan Victoria och Daniel fick betydligt mer utrymme i tidningen än 

kungen och drottningen. 	

	

År 1976 speglades Svenska Dagbladets inställning till monarkin igenom, under 2010 var det 

lite över hälften av artiklarna positiva. De negativa artiklarna var ungefär lika många under de 

båda åren. Här syns det hur mycket den politiska tillhörigheten spelar roll. Detta går även att 

dra till hur mycket utrymme bröllopen fått, jämfört med de andra två tidningarna har Svenska 

Dagbladet båda åren skrivit artiklar som tar minst utrymme. 	

	

Vi räknade inte med att den kungliga veckotidningen, Svensk Damtidning, skulle vara den 

som rapporterade absolut minst om bröllopen. Vi är medvetna om att tidningen analyserats ur 

en begränsad tidsram. Upplagan som analyserats var den sista utgivna innan bröllopen ägde 

rum. Skillnaden på denna jämfört med de andra tidningarnas rapportering under datumet den 

18 juni var mycket mindre. Även fast de skrev minst, speglades deras positiva inställning till 

monarkin igenom artiklarna de båda åren. 	

	

De tre tidningarnas fokus under bröllopen har tydligt legat på att rapportera om kungafamiljen 

på ytan, väldigt få artiklar handlade om deras bakgrund samt yrkesroller. De flesta artiklarna 

handlade om bröllopsdagen och övrigt. 	

Det vi kom fram till efter bildanalysen var att Daniel var den person som porträtterades som 

minst kunglig medan Victoria porträtterades som mest kunglig. Vår hypotes om att Silvia 

skulle porträtteras som “finare” gentemot Daniel stämmer bra då det syns tydligt i resultatet 

att Silvia gestaltades på ett likvärdigt sätt som kungen medan Daniel alltid porträtterades som 

icke kunglig och för det mesta stod bakom Victorias glans och popularitet. Vi hade också en 

hypotes om att kungen skulle presenteras som en “vild ungkarl” och att Victoria skulle vara 

med respekterad i pressen. Detta var något som inte riktigt kom fram efter våra analyser men 

det som däremot syntes tydligt i resultatet var att Victoria var mycket mer omtyckt än kungen. 	
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Det som blev den största skillnaden från vår hypotes var att Svenska Dagbladet var den 

tidning som gestaltade den största kontrasten mellan kungliga och icke kungliga. Både 

Aftonbladet och Svensk Damtidning hade en mer jämlik gestaltning av huvudpersonerna. 	

Detta svarar på studiens fyra forskningsfrågor kring om och hur tidningarnas inställning till 

monarkin speglas i deras rapportering om de två bröllopen. Vem av de fyra huvudpersonerna 

som porträtterades som mest kunglig, hur stort utrymme tidningarna delgett bröllopen samt 

val av vinkel och fokus var våra tre delfrågor som besvaras i denna studie. Den teoretiska ram 

som använts under denna studie visade sig vara relevant. Redaktionernas nyhetsvärdering har 

ändrat genom åren och sätter kungabröllop högt upp på dagordningen. Detta gällde alla tre 

tidningarna trots deras politiska tillhörighet och inställning till monarkin. Tidningens val av 

bilder och hur de fyra huvudpersonerna presenterades visade en tendens till en given 

gestaltning. Om denna gestaltning var medveten eller omedveten går inte att avgöra efter vår 

undersökning.   

 

10. Förslag till vidare forskning 
	
Studiens ämne har potential till vidare forskning. En gren som inte berörs i denna uppsats är 

genusfrågan. Vår studie visar att oavsett om personen är kunglig eller inte så fick de två 

kvinnorna en född kunglig och ingift kunglig mest uppmärksamhet i tidningarna. Det vore 

intressant att undersöka hur medlemmarna i kungafamiljen framställs ur ett genusperspektiv/ 

jämställdhetsperspektiv när de exempelvis befinner sig på uppdrag i sin yrkesroll. 
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12. Bilaga  
 
12.1 Bilaga 1 – Kodschema 
	
Kodschema	
Analysenhet: A000	
Rubrik:	
Sidnummer:	
Datum:	
Dag: 	
	
1.Tidning: 	

2.Vinkel: 	

3.Antal bilder: 	

4. Antal tecknade bilder: 	

5.Stora/Små bilder: 	

6.Egen fotograf: 	

7.Tas temat monarki upp: 	

8. Om Ja: 	

9.Hur stort utrymme har artikeln i tidningen: 	

10.Typ av artikel: 	

11.Vad handlar artikeln om: 	

12.Vilka får komma till tals: 	

13.Källor: 	

14.Har reportern varit på plats: 	

15.Är artikeln tidningens egna: 	

16.Nämns någon huvudperson: 	

17.Kungen 	

18.Drottningen 	

19.Kronprinsessan 	

20.Prins Daniel 	
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12.2 Bilaga 2 – Kodanvisning 
	
Kodanvisningar: 

	

1. Tidning: Aftonbladet=1 Svenska Dagbladet=2 Svensk Damtidning=3 

Vi valde att ha med variabeln tidning för att kunna urskilja de olika resultaten. 

Variabelvärdena är de tidningar vi valde att analysera.  

	

2. Vinkel: Positiv=1 Negativ=2 Neutral=3 

Denna variabel är lite kritisk då det är en form av tolkningsfråga vad som ska räknas som 

positiv kontra negativ vinkel (Nilsson, 2010, s. 139). Vi bestämde innan tydliga riktlinjer i 

våra kod anvisningar vad som skulle räknas som positiv/negativ vinkel. Exempelvis var 

värdeladdade ord som “jippo” “oförskämt” och “utanförskap” av negativ klang och i 

sammanhanget kunde dessa artiklar klassas med en negativ vinkel. Värdeladdade ord som 

exempelvis “sagobröllop” “fantastiskt” och “underbart” kunde i sammanhanget få en positiv 

vinkel. Artiklar som inte hade några värdeladdade ord fick en neutral vinkel.  

	

3. Antal bilder: 0=0 1=1 2=2 3=3 4=4 fler än eller lika med 5=5 

Variabeln anger hur många bilder som varje artikel innehar. För att göra analysen så precis 

och korrekt som möjligt har vi valt att skriva hur många bilder det var som artikel innehöll 

fram tills fem stycken. Då det inte var relevant till vår studie att veta exakt hur många det var 

efter fem bilder valde vi att inte ta med fler variabelvärden än så.  

	

4. Antal tecknade bilder: Inga=0 1=1 2=2 3=3 4=4 fler eller lika med 5=5 

Variabeln anger hur många tecknade bilder som varje artikel har med, även här var det inte 

relevant för vår studie att veta exakt hur många tecknade bilder artiklarna innehöll efter femte 

variabelvärdet.  

	

5. Stora/små bilder: Stora (större eller lika med en halv tidningssida) =1 små (mindre än en halv 

tidningssida) =2 blandat=3 Finns inga bilder=0 

Här har vi valt att inte använda oss utav exakta mått på bilderna då det inte var relevant med 

exakta mått i vår studie. Vi valde istället att estimera genom att skriva Stora (större eller lika 

med en halv tidningssida), Små (mindre än en halv tidningssida), blandat och finns inga 

bilder.  

	

6. Egen fotograf: Ja=1 Nej=0 Finns inget foto=2 framgår ej vem som tagit bilden/målningen= 3 

både ja och nej= 4 
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Egen fotograf valde vi att ta med som en egen variabel för att det säger ganska mycket om vad 

tidningarna tycker är extra viktigt, vad de vill lägga ner sin tid på och vad som är av stort 

nyhetsvärde.   

	

7. Tas temat monarki upp: Ja=1 Nej=0 

Tas temat monarki upp togs med som en egen variabel då den besvarar en av våra 

frågeställningar. Vad som avgjorde om temat monarki togs upp var om själva ordet fanns med 

i artikeln, annars valde vi att svara nej på den.  

	

8. Om ja: Positivt=1 Negativt=2 Neutralt=3 ambivalent=4 om nej=0 

Denna variabel liknade vår variabel om artikelns vinkel. Däremot utgick vi ifrån värdeladdade 

ord som var tydligt för eller emot monarkin och utefter det valde positivt eller negativt. Om 

det var svårt att avgöra skribentens åsikt valde vi alternativet ambivalent.  

 

Med ambivalent menar vi att skribenten tar upp lika mycket positivt som negativt om monarki 

i sin artikel och det därmed inte går att dela in i de andra variabelvärdena. Variabelvärdet 

neutralt valdes om skribenten inte hade någon direkt åsikt utan skrev om ämnet på ett sakligt 

och faktabaserat vis.  

	

9. Hur stort utrymme har artikeln i tidningen: mindre än en halv sida=1 en halv sida=2 

större/en hel sida=3 två sidor=4 fler än två=5 

Denna variabel liknade vår variabel om bildernas storlek. Vi valde att inte använda exakta 

mått på artiklarna då de inte var relevanta i vår studie.  

	

10. Typ av artikel: Nöje=1 Nyhet=2 Notis=3 Ledare=4 Debatt=5 Insändare=6 Fakta/explainer= 

7 Opinion=8 reportage= 9 krönika= 10 

Det är av stort intresse att veta vad för typ av artikel de olika tidningarna använt. Med 

variabelvärdet nöje menar vi alla artiklar som endast är skrivna i underhållande syfte. Med 

nyhet menar vi alla artiklar som är av upplysande syfte. Med notis menar vi alla artiklar som 

är runt 50–100 ord och var som korta meddelanden. Med ledare menar vi alla artiklar som är 

skrivna under kategorin ledare i tidningarna där respektives politiska åsikter kom till tals. Med 

debatt menar vi de artiklar som stod under kategorin debatt. Med insändare menar vi små 

artiklar med åsikter som är inskickade av läsare. Med fakta/explainer menar vi de artiklar som 

har i syfte att utbilda och upplysa. Med opinion menar vi alla artiklar som innehåller åsikter 

men som inte är en ledare, debattartikel, krönika eller insändare. Med reportage menar vi de 

artiklar som är av det längre och berättande slaget. Med krönika menar vi de artiklar som stod 

under kategorin krönika, och som innehöll personliga händelser och åsikter.  
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11. Vad handlar artikeln om: Yrkesroll=1 Bakgrund=2 Mode=3 Bröllopsdagen=4 Förberedelser 

inför bröllopet (ex lysningen) =5 Övrigt=6 

Variabeln vad handlar artikeln om är till för att se vart tidningarnas fokus ligger i 

rapporteringen om kungabröllopen. Med variabelvärdet yrkesroll menar vi de artiklar som 

handlar om kungligheterna när de är i tjänst eller om deras jobb. Med bakgrund menar vi de 

artiklar som handlar om kungligheternas privatliv och tiden innan de gifte sig. Med mode 

menar vi de artiklar som handlar om kläder och styling i samband med rapporteringen om 

bröllopen. Med bröllopsdagen menar vi alla artiklar som handlar om bröllopsdagen. Med 

förberedelser inför bröllopet menar vi de artiklar som handlar om alla de traditioner och seder 

kungahuset har inför bröllopet exempelvis lysningen. I övrigt har alla artiklar som inte passat 

in i de andra variabelvärdena hamnat.  

	

12. Vilka får komma till tals: Expert=1 Privatperson (medborgare)=2 kunglighet=3 

Familjemedlem/vänner=4 ingen=5 övrigt= 6 elitperson=7 journalist= 8 huvudperson=9 

Variabeln är till för att se hur mycket tid de respektive tidningarna har valt att lägga ner på 

artiklarna. Vilka har de valt att kontakta och kan det bli en spegling av tidningens inställning 

till monarkin? Med expert menar vi alla som har extra kunskap i något visst ämne, exempelvis 

räknas hovet in som expert samt kocken när hen pratar om bröllopsupén. Privatperson räknas 

som någon av “folket” det kan både vara utländska som inhemska personer. Kunglighet är alla 

som tillhör kungahus utanför Sverige exempelvis Norges kronprinsessa Mette-Marit. 

Familjemedlem/vänner är alla som har någon form nära vänskap till huvudpersonerna eller 

tillhör närmsta släkten, exempel prins Bertil räknas in här. Med variabelvärdet ingen menas att 

det inte finns något citat eller pratminus i artikeln, alltså ingen får komma till tals. Elitperson 

är kända personer, exempelvis vår gamle statsminister Fredrik Reinfeldt. Journalist är helt 

enkelt de som är journalister. Huvudperson är kung Carl Gustaf XVI, drottning Silvia, 

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel.  

	

13. Källor: förstahandskälla=1 andrahand=2 Ingen=3 Blandat=4 

Det är av stort intresse att veta om artiklarnas källor är förstahands, andrahands eller blandade. 

Med variabelvärdet ingen menar vi de situationer som det inte finns någon källa eller att det 

inte går att uppfatta vart källan kommer ifrån.  

	

14. Har reportern varit på plats: Ja=1 Nej=0  

Denna variabel är intressant då det säger mycket om det är en så pass stor händelse att 

redaktionen anser det behövligt att åka till platsen för att rapportera eller om de endast går på 

telefonintervjuer och andrahandskällor. Om det är mycket platsbeskrivningar, intervjuer med 
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privatpersoner som intervjuas på plats, att de skriver ut att de varit på plats etc. räknas som ett 

ja.  

	

15. Är artikeln tidningens egna: Ja=1 Nej=0 

Här menar vi om tidningen är skriven av en journalist på respektive tidning. Om det är 

exempelvis en TT nyhet räknas det inte som tidningens egna.  

	

16. Nämns någon huvudperson: Ja=1 Nej=0 

Denna variabel gäller för de fyra huvudpersonerna kung Carl Gustaf XVI, Drottning Silvia, 

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. 

	

17. Kungen: Ja=1 Nej=0 

Här räknade vi med namn som “kungen”, “Carl Gustaf XVI”, “Tjabo” eller “Sveriges 

konung”. 

	

18. Drottningen: Ja=1 Nej=0 

Här räknade vi med namn som “Drottningen”, “Silvia Sommerlath”, “Silvia” och “Drottning 

Silvia”. 

	

19. Kronprinsessan: Ja=1 Nej=0 

Här räknade vi med namn som “Kronprinsessan” “Victoria” och “Vickan”. 

	

20. Prins Daniel: Ja=1 Nej=0 

Här räknade vi med namn som “Prins Daniel”, “Daniel” och “Daniel Westling”. 
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12.3 Bilaga 3 – Bildanalysens resultat 
 
18 juni 1976 Aftonbladet 
 

 
	

Den första bild och rubrik som kommer analyseras är “Bröllopsbestyr för tv: all färg togs från LO till 

kungen”. Artikeln publicerades i Aftonbladet den 18 juni 1976 och var placerad på tidningens 

förstasida. Artikeln innehöll två små bilder men det är endast den bild på kung Carl XVI Gustaf och 

hans blivande fru Silvia Sommerlath som kommer analyseras	

	

Fotografiet är taget i närbild och i ögonhöjd, det är som om vi som betraktar bilden skulle kunna prata 

med dem och att vi är jämlikar med kungen och Silvia. Detta kan skapa ett positivt engagemang hos 

betraktaren som tack vare bildens attityd skapar känslan av närhet (Björkvall, 2019, s.41). 	

	

Eftersom denna bild är både publicerad i en kvällstidning och att fotografen är okänd ger det bilden en 

lägre trovärdighet. Så ethosargumentet i denna bild är inte så starkt. Bilden har inte heller ett starkt 

logosargument. Det enda argument som är starkt är pathosargumentet. Det blivande paret är båda 

väldigt glada och det ser genuint och äkta ut. De sitter väldigt nära varandra vilket ger känslan av 

ömhet och att de båda har ett starkt band till varandra. Silvia kollar direkt in i kameran, hon kräver 

åskådarens uppmärksamhet. Kungen kollar litet snett ut ur bild och det går att dra slutsatsen att han ler 

åt den eller dem som står bakom kameran. Eftersom denna bild enbart hade ett starkt pathos blir inte 

argumentationen tillräckligt övertygande för publiken utan bilden spelar bara på läsarnas känslor.	

Kläderna i denna bild blir ett argument. De båda är formellt klädda och deras hållning är rak och 
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ordentligt. Det skapar känslan av makt och respekt och man kan förstå att de båda har det gott ställt 

och är högre upp i hierarkin.	

	

Slipsen är en symbol för formalitet, men olika slipsar kan ha olika betydelser, man måste kunna koden 

för att kunna avläsa symbolens betydelse. I detta fall har kungen en slips med mönster det är svårt att 

avgöra färgerna men det går att urskilja att det finns olika färgnyanser i slipsen. Slipsar med motiv går 

att använda till både formella och vardagliga tillfällen. Detta betyder att det som kungen och Silvia gör 

på bilden inte nödvändigtvis behöver vara en formell och stel tillställning utan det ger känslan av att 

det är något mer lättsamt och glädjande som de har gjort. Det finns ingen symbol som indikerar att de 

två personerna på bilden är av kunglig börd. 	

	

Rubriken säger något som inte bilden gör, det är alltså en avlösning. Bilden ger svaret på det 

konstaterande som står i rubriken. Det skapar känslan av att det är som om kungen och Silvia är glada 

för att all färg-TV ska gå till dem och inte till LO. Bakom den första antydan av att kungen och LO 

skulle ha en konflikt, skulle det kunna vara så att valet av rubrik är hur mediet har prioriterat viktighet, 

alltså att LO som är på arbetarnas sida borde ha fått färg-TV framför kungen. Det skulle kunna vara så 

att Aftonbladet kritiserar TV för att ha prioriterat kungen framför LO. 	

Sammanfattning	

De båda huvudpersonerna presenteras på ett jämlikt sätt, det är svårt att avgöra vem av dem som skulle 

vara mest kunglig. Men på grund utav att Silvia kollar direkt på betraktaren skapas ett närmare band 

till henne än till kungen som kollar åt andra hållet. Bilden i samband med rubriken får en negativ 

klang. Den tolkningen stämmer överens med tidningens inställning till monarkin som är negativ, 

speciellt under 70-talet då tidningen inte “fjäskade” för kungahuset. 	
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19 juni 1976 Aftonbladet	
 

	
Den andra bilden som analyserades var “årets brudpar - med 500 miljoner bröllopsvittnen i TV”. 

Artikeln publicerades i Aftonbladet 19 juni 1976 och placerades på tidningens första sida. 	

	

Denna bild föreställer kung Carl Gustaf XVI och Silvia Sommerlath som är finklädda dagen innan sitt 

bröllop. Fotografiet är tagen lite underifrån med grodperspektiv vilket gör att det är som om 

betraktaren ser upp på dem och det kan ge känslan av att brudparet är i överläge (Björkvall, 2019, 

s.52). Bilden har två diagonala linjer som går ihop i mitten, det skapar en pyramidform, precis på 

toppen av pyramiden är paret placerade. De linjerna gör att blicken faller direkt på paret och att dem 

står i centrum.	

 

Bilden innehåller en del olika symboler som Silvias diadem som liknar en krona, det blir en symbol 

för kunglighet. Även kungens ordenmedalj är en symbol för kunglighet. Läsare som inte vet vilka de 

två personerna på bilden är kan ändå dra slutsatsen att de båda har någon form av koppling till 

kunglighet. Bådas kläder ger också olika budskap, Silvias vita klänning kan signalera två olika saker, 

det första är färgen vit som är oskuldens färg men samtidigt har hon en slits som kan ge det motsatta 

budskapet. Kungen har en svart frack med en vit fluga, men det är hans orden medaljer som signalerar 

att han är av kunglig börd.	

Bildens ethosargument är svagt då det är en kvällstidning, det framgår inte heller vem som tagit bilden 

vilket sänker trovärdigheten ytterligare. Logosargumentet blir starkare i samband med att ha läst 

rubriken, nämligen att paret på bilden skulle vara årets brudpar. De olika symbolerna i bilden ger 
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sakliga och resonemangskäl till att just detta par skulle kunna få utmärkelsen årets brudpar. Silvia är i 

fokus, hon skuggar kungen med sitt diadem vilket ger intrycket av att hon är den som lyfter upp paret 

och att det är tack vare henne som de blivit årets brudpar. Bilden ger även ett relativt starkt 

pathosargument i och med att de båda ler, det gör att bilden uppfattas som lättsam och att läsaren kan 

tänka sig att det är en glädjande nyhet som paret precis fått veta. 	

	

Rubriken och bilden blir en förankring i och med att de båda säger något som den andra svarar på. 

Rubriken berättar om årets brudpar medan på bilden kan åskådaren avläsa vilka som är årets brudpar. 

Bilden sätter Silvia i fokus och kungen är i skuggan bakom henne trots att artikeln handlar om de båda 

lika mycket. Det går att dra slutsatsen att i detta fall valde tidningen att fokusera på Silvia fast att 

artikeln handlade lika mycket om kungen. Detta skulle kunna vara en omedveten handling av 

tidningen men det går inte att blunda för faktumet att Aftonbladet både är en kvällstidning samt att de 

har en negativ bild av monarkin. När bilden togs var fortfarande Silvia en kvinna ”av folket” alltså hon 

hade inte blivit kunglig än. Trots att hon var längre ner i hierarkin än kungen, gjorde hon bokstavligt 

talat så att hennes blivande man hamnade i skuggan av henne. 	

	

Sammanfattning	

Tack vare bildens symboler för kunglighet går det att avgöra att de båda huvudpersonerna är lika 

kungliga. Men fokuset ligger på Silvia. Med tanke på att bilden togs innan Silvia blivit kunglig 

representerade hon folket medan kungen representerade kungligheter. Att tidningen valde att fokusera 

på Silvia fast att artikeln handlade om de båda lika mycket går att dra en parallell till tidningens 

inställning till monarkin som är negativ. Aftonbladet fokuserade på den “icke” kungliga i bilden och 

inte på den kungliga. 	
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20 juni 1976 Aftonbladet 
 

	
Den tredje artikeln hette “Hej här är kungen och jag” och publicerades i Aftonbladet den 20 juni 1976. 

Artikeln placerades i mitten av tidningen. Denna bild föreställer Silvia Sommerlath och kung Carl 

XVI Gustaf som precis har gift sig. 	

	

Bilden är tagen lite snett underifrån vilket kan ge känslan av att brudparet har en maktposition, 

betraktaren kan få en känsla av underläge (Björkvall, 2019, s.52). Fotografiet är en helbild och skapar 

ett längre avstånd mellan kungen och Silvia och betraktaren (Björkvall, 2019, s. 42). På grund utav att 

bilden är svartvit sticker Silvias vita klänning ut ur mängden och ögat dras automatiskt först till henne 

och sedan vidare till kungen som står lite bakom henne. Bilden innehåller många olika symboler och 

ikoner som indikerar på att detta är ett kungligt bröllop exempelvis Silvias diadem är både en ikon 

men också en symbol för kunglighet även kungens amiralmössa samt kläder är en symbol för kungligt 

och militärens flotta. 	

	

Bildens ethosargument är svagt då det inte går att avgöra vem som tagit bilden vilket skulle kunna 

betyda att reportern inte varit på plats och bilden blir i sådant fall en andrahandskälla. Ytterligare en 

orsak som sänker trovärdigheten är att eftersom Silvias brudbukett går utanför bildens ramar och 

lägger sig bredvid rubriken vet vi att tidningen valt att förminska och ändra originalbilden. Det skapar 

en minskad trovärdighet då de kan ha valt att ta bort betydelsefulla detaljer som egentligen fanns med i 
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originalbilden. Detta sänker logosargumentet en aning då bilden känns manipulerad. Bildens 

pahtosargument är starkt. De båda ser lyckliga ut för att vigseln är över och att de nu är man och 

hustru. Det är framförallt deras ansiktsuttryck som ger bildens känsla. Även Silvias kroppsspråk säger 

att hon är glad. Hon har höjt handen med blombuketten i luften, gesten liknar en seger.  	

	

Bilden och rubriken blir en förankring då det går att förstå att det är kungen och Silvia på bilden. 

Rubriken pekar ut det som är huvudsaken i bilden, nämligen brudparet där Silvia beskrivs i jagform 

vilket skapar en närhetskänsla. Hon presenterar sig för läsaren med ett glatt intryck. Kungen nämns 

också i rubriken men han är inte alls lika framhävande som Silvia. Texten och bilden tillsammans har 

en tydlig fokuspunk trots att händelsen rör två personer. Det är Silvia, Sveriges blivande drottning, 

hon är nyhetens fokuspunkt.	

Detta var den första bilden som tidningen publicerade efter att vigseln var över. Det går att dra en 

parallell mellan fokusen på Silvia och tidningens inställning till monarkin. Antingen var det ett 

medvetet eller ett omedvetet val att låta kungen stå i bakgrunden av Silvia, kvinnan ”av folket”, men 

det stärker det faktum att Aftonbladet är emot monarkin och vinklar artiklarna så att inte kungen ska 

hamna i fokus utan hans blivande fru gör det istället.	

	

Sammanfattning 

Silvia står återigen i bildens centrum. Hon drar till sig blickarna, men de båda huvudpersonerna ser 

rent estetiskt lika kungliga ut. I denna artikeln speglas inte tidningens inställning till monarkin igenom. 

Bilden har en positiv vinkel då de båda ser glada ut och ingen av dem ser mer kunglig ut än den andra. 

Rubriken är också positiv och skapar en närhet till läsarna. 	
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18 juni 2010 Aftonbladet 

	
Den fjärde bilden som analyserades var “De väntade med kyssen - Victoria övade på nästan allt inför 

bröllopet”. Artikeln publicerades i kvällstidningen Aftonbladets tilläggsbilaga “bröllopsbladet” den 18 

juni 2010.	

	

Bilden föreställer Kronprinsessan Victoria som är precis på väg att sätta sig i en svart bil. Hon vinkar 

och ser glad ut. Bakom henne står massa åskådare, många har uppe sina kameror och filmkameror. I 

bilen ser man svagt att Victorias blivande man sitter, Daniel Westling.  	

	

Bilden är tagen ur ett grodperspektiv, det är som om vi som betraktare kollar upp på henne, det kan 

markera hög status (Björkvall, 2019, s.52). Bilden är tagen i helbild vilket ger en distans mellan 

kronprinsessan och läsarna (Björkvall, 2019, s.42). Det händer mycket i bilden, den innehåller många 

olika personer men trots det är det Victoria som hamnar i fokus. Hennes blivande man Daniel 

Westling sitter redan i den svarta bilden. Han har sin blick på sin blivande fru. Allas blickar dras till 

henne, hon är bildens mittpunkt och fokus.	

                                                                                                                       	

Polisen i bakgrunden är ett index på att det varit en större händelse där eftersom ordningsmakten var 

tvungen att se till så att det var ordning och reda. Även de två männen med kostym som står vid bilen 

indikerar att Victoria är en högt uppsatt kvinna som har personer som hjälper henne att öppna 

bildörren. Det sänder ut signalerna att Victoria har makt.   	

	

Mral och Olinder skriver att ”den lilla svarta” som betyder en kort svart klänning, likande en sådan 

som kronprinsessan bär, skapar en strikt feminin elegans och det i sin tur ökar trovärdigheten (Mral & 
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Olinder, 2011, s110). I och med denna aspekt tillsammans med faktumet att bilden är tagen av 

Aftonbladets egen reporter blir bildens ethos relativt högt.	

	

Bilden och rubriken är en avlösning till varandra. Rubriken säger något som inte bilden gör. Rubriken 

indikerar på att det är två personer som ska kyssas, men vi får endast se Victoria i fokus på bilden, 

Daniel sitter gömd i bilen. Antingen var det medvetet eller omedvetet gjort av tidningen, en anledning 

kan vara att det är tidningens eget fotografi och att reportern inte fick något bättre tillfälle där båda 

personerna var lika mycket i fokus. Det kan också vara så att kvällstidningen ville locka läsare med sin 

dramaturgi, att skapa en större nyhet än vad det egentligen var. 	

	

Sammanfattning	

Det finns inga symboler i bilden som indikerar på att huvudpersonerna är av kunglig börd. Det går 

endast att utläsa att de är viktiga och offentliga personer som behöver extra mycket beskydd när de rör 

sig ute på gatorna. Eftersom det är Victoria som är bildens mittpunkt ger det känslan av att hon är den 

mest omtyckta av de två huvudpersonerna. Bilden framställer inte Victoria på ett negativt sätt och 

rubriken är dramaturgisk och lockar läsaren till att läsa artikeln. Detta betyder att Aftonbladets 

inställning till monarkin inte speglas genom presentationen av bilden. 	

 

19 juni 2010 Aftonbladet	
 

	
(Det är bilden i mitten som analyseras)	

	

Den femte bilden är “Här tar Daniel över sin Victoria” som publicerades i Aftonbladets extra bilaga 

den 19 juni 2010. Bilden föreställer Kronprinsessan Victoria och hennes blivande man Daniel 

Westling. De står framför altaret och kungen ska precis överlämna sin dotter till Daniel. 	
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Bilden är tagen bakifrån med ett så kallat fågelperspektiv. Det är som om åskådaren kollar ner på 

huvudpersonerna. Fågelperspektivet kan skapa känslan av att förminska och låta en person se 

vädjande och obetydlig ut (Björkvall, 2019, s.52). Fotografiet är taget i halvbild, vilket skapar en 

distans mellan huvudpersonerna och åskådarna. Skärpan ligger i förgrunden och har fokus på Victoria, 

Daniel och kungen. Gesten som kungen gör för sin dotter är ett index på att han är en gentleman och 

att de är i ett formellt sammanhang.	

	

Eftersom bilden inte är tidningens egna minskar trovärdigheten, det samma gäller att det är en 

kvällstidning minskar också bildens ethos. Fotografiets logos känns neutralt i den bemärkelsen att 

bilden inte känns manipulerad men samtidigt finns inget starkt faktaargument. Pathosargumentet har 

olika faktorer som bidrar till att det känns både starkt men också svagt. En faktor som hade kunnat 

skapa en starkare känsla var om huvudpersonerna bjöd in läsarna så de kunde känna sig delaktiga i 

händelsen. Eftersom bilden är tagen på lite avstånd och att ingen av personerna kollar upp mot 

kameran utan bara håller sina blickar till varandra ökar känslan av ”vi” och ”dem”. Men något som 

skapar en stark pathos känsla är det faktum att det endast är kungen och Daniels ansikten som syns i 

bilden och att de båda har sammanbitna ansiktsuttryck. Det skapar känslan av seriositet men framför 

allt nervositet, som åskådare går det att dra slutsatsen att detta är ett viktigt ögonblick i 

huvudpersonernas liv.	

 

I och med att huvudpersonerna är vända bort från kameran, skapar det känslan av att de inte bjuder in 

läsaren att få vara med i detta viktiga ögonblick utan det blir en distans som att läsaren tränger sig på 

och kollar på något privat. Det som ändå gör att bilden kan få en närhet är helt enkelt 

igenkänningsfaktorn. Det finns dem som känner igen sig i denna situation som Daniel och Victoria är 

i. Några kanske känner igen sig i situationen som kungen befinner sig i. Detta gör att 

pathosargumentet i slutändan blir starkt. Orden och bilden i samverkan är i denna artikel en 

förankring, texten pekar ut vad som är huvudsaken i bilden. Daniel och Victoria blir presenterade i 

både texten och bilden. Det som blir missvisande är att rubriken är skriven som att det borde vara 

Daniel som håller Victorias hand, men bilden visar att det fortfarande är kungen som håller hennes 

hand.	

	

Det går att dra slutsatsen att bilden skapar en distans till tittaren men igenkänningsfaktorn är hög. Det 

går som betraktare att känna igen sig i Victorias och Daniels situation, det ger en känsla av att de båda 

är som vilka andra människor som helst. 
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Sammanfattning	

Kungens gest och ordenmedlajer säger rent estetiskt att han är mer kunglig än vad Daniel Westling är. 

Kronprinsessan ger också ett mer kungligt intryck än sin blivande man då hon bär ett diadem som är 

en symbol för kunglighet. Bilen är respektfull, ingen av de tre huvudpersonerna porträtteras negativt. 

Rubriken är inte heller negativ vilket gör att tidningens egentliga inställning till monarkin inte speglas 

genom bilden. 	

 

20 juni 2010 Aftonbladet	
 

	
Analysens sjätte artikel var “´Ni gav mig min prins´”. Artikeln publicerades i Aftonbladet den 20 juni 

2010.	

	

Bilden föreställer kronprinsessan Victoria och Daniel Westling under deras bröllopsdag.	

Fotografiet är tagen bakifrån på Victoria och från sidan på Daniel. Bilden är halvbild på brudparet det 

är som om vi som betraktare skulle kunna prata med dem (Björkvall, 2019, s. 42). På grund utav 

Victorias position utesluter hon tittarna. Victoria har sina ögon på sin blivande man och Daniel vrider 

på huvudet och kollar bakom sig. Ingen av dem kollar åt betraktarens håll. Flaggorna i bakgrunden är 

en symbol för landet Sverige och kronprinsessans diadem, som liknar en krona, är en symbol för 

kunglighet. Även Daniels orden medaljer är en symbol för kunglighet.  Deras kärlek för varandra 

känns genuin och trovärdig tack vare Victorias beröring och hennes blick på sin blivande man. Det 

skapar ett starkt logos och ethos men ett ännu starkare pathos. Fast att Victoria och Daniel inte bjuder 

in tittaren, utan snarare tvärtom har ryggen emot, går det inte att undgå all den känsla som bilden 

framkallar.  	
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Prinsessan har fått sin prins, det är något som sägs både i rubriken och i bilden. Rubriken är ett citat av 

kronprinsessan, ”ni gav mig min prins”. ”Folket” finns på planen i bakgrunden medan läsaren, som 

ansats tillhöra ”folket” har fått följa med upp på balkongen. Folket gav kronprinsessan hennes prins. 

Detta skapar en närhet till läsaren, de flesta som läser artikeln kan känna sig träffade. Det blir nästan 

som en saga där den ”vanlige” medborgaren fått varit med att skapa det lyckliga slutet. Rubriken och 

bilden blir en förankring, texten pekar ut det som är huvudsaken i bilden, men man måste se bilden för 

att förstå vem som säger citatet/rubriken.   

	

Sammanfattning	

Slutsatsen som går att dra efter ovanstående observationer är att både kronprinsessan och Daniel är 

lika mycket i fokus i bilden men att rubriken är skriven utifrån Victorias känslor. Brudparet ser glada 

ut, vädret är fint och färgerna neutrala vilket skapar en bra och positiv vinkel. Monarkin framställs inte 

på något negativt sett, Victoria tackar folket för att de gav henne hennes prins. Detta gör att de båda 

framställs lika mycket kungligt. Bilden och rubriken har en positiv inställning vilket inte stämmer 

överens med tidningens inställning till monarkin. Däremot går det att dra en parallell till tidningens 

inställning att de idag skulle “fjäska” för kungafamiljen. 	

 
18 juni 1976 Svenska Dagbladet	
 

	
Analysens sjunde bild var den som var tagen till artikeln “Den kungliga bilen strejkade”. Artikeln 

publicerades i Svenska Dagbladet 18 juni 1976. Bilden föreställer Silvia Sommerlath som sitter i en 

bil tillsammans med sin mamma Alice Sommerlath. 	
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Fotografiet är taget ur ögonhöjd med Silvia, det är som om vi som betraktare är jämlika med henne 

(Björkvall, 2019, s.41). Eftersom mamman är kortare är hon tagen ur fågelperspektiv medan Silvia är 

tagen ur ögonhöjd. Detta gör att Silvia känns mer maktfull medan mamman känns mer undergiven och 

då mamman tittar upp mot Silvia ser det ut som om Silvia har mer makt.  Mammans solglasögon/ 

glasögon är en symbol på att hon har dålig syn eller på att hon vill skydda sig mot solen. Kvinnornas 

klädsel ser formell ut med höga kragar på kapporna och hatt. detta skulle kunna betyda att de var ute 

på offentlig plats där de skulle bli sedda av folket. Mamman har även på sig ett tvåradigt pärlhalsband 

vilket kan vara ett index för rikedom och att de har det bra ställt. 	

	

Bilden är tagen ur Svenska Dagbladet vilket är en dagstidning. Detta ökar tidningen ethos, 

trovärdighet då de ska vara neutrala i frågan kring monarkin. Det fanns flera tillhörande bilder till 

artikeln, tagna av två egna fotografer vilket talar för att reportrarna varit på plats, även detta ökar 

trovärdigheten. Bilden skapar en orolig känsla hos läsaren då vi utan att ha läst rubriken ser att något 

inte står rätt till, vilket stärker pathos. 	

	

Bilden och texten avlöser och förankrar varandra.  Man kan se i bilden att Silvia ser spänd och orolig 

ut men vi får inte reda på varför. Det är då rubriken kommer in, där det står att den kungliga bilen 

strejkar. Bilen hade alltså slutat fungera och det var därför Silvia såg spänd och orolig ut vilket 

bekräftar rubrikens antydan. 	

	

Sammanfattning	

Som slutsats går det att se att journalisten i denna artikeln verkligen fångat känslan i bilden. Att den 

blivande drottningen sitter fast i en bil som strejkar. Om den kungliga bilen strejkar för att “icke 

kungliga” sitter i bilen eller inte är svårt att avgöra. Fokus i artikeln ligger på Silvia och detta förstärks 

genom att hennes mamma tittar upp mot henne. Bilden Tillsammans med rubriken är neutral vilket 

speglar Svenska Dagbladets inställning till monarkin. Däremot säger val av artikeln mycket om 

tidningens nyhetsvärdering och att de tycker kungahuset är viktigt att rapportera om. 	
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19 juni 1976 Svenska Dagbladet 
 

	

Den åttonde bilden är “Gårdsfest i Stadshuset: Silvia stockholmska”. Artikeln publicerades i Svenska 

Dagbladet den 19 juni 1976. Bilden föreställer Silvia Sommerlath och kung Carl Gustaf och en äldre 

man. 	

	

Bilden är tagen ur ett snett grodperspektiv på kungen medan Silvia är fotograferad ur ett snett 

ögonhöjdsperspektiv. Kameran är åt Silvias håll men alla tre personerna tittar rakt framför sig, vänt åt 

sidan från kameran. Grodperspektivet kan ge en känsla av att personen på bilden är i överläge medan 

ögonhöjd kan ge känslan av jämlikhet (Björkvall, 2010, 52). Betraktaren är jämlik med Silvia medan 

kungen är i en högre position. Bilden är tagen i halvbild vilket gör att vi endast ser deras överkroppar 

och det är som om vi som betraktare skulle kunna prata med dem. Huvudpersonerna i fotografiet står i 

mellangrunden men Silvia står lite framför kungen. 	

	

Kungens och den äldre mannens klädsel symboliserar formalitet. Deras ansiktsuttryck i kombination 

av klädseln förstärker känslan av att de har makt eller är högre uppsatta i hierarkin. Silvias kläder 

skulle kunna vara en folkdräkt av något slag eller en ordinär klänning med en gammaldags mössa. 

Klänningen som är i vitt är både en symbol men också ett index. Vitt förknippas i dagens Sverige med 

bröllop, men färgen förknippas även som oskuldens färg. Silvias smycken och pärlorna hon bär runt 

halsen är en symbol för att de har det gott ställt.	

	

Rubriken och bilden avlöser varandra. Det är genom rubriken vi får reda på att det handlar om en 

gårdsfest i stadshuset för att fira att Silvia blivit en stockholmstjej. Detta är något som inte framgår om 

man bara tittar på bilden, där det ser ut som att något annat firas. Läser man även texten så får vi reda 
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på att Silvia inte alls bär en vit folkdräkt eller en gammaldags mössa utan hon har på sig en beige 

utstyrsel med en beige turban på huvudet. 	

	

Sammanfattning	

Sammanfattningsvis går det att se att trots att Silvia och kungen båda är med i bilden så ligger fokus i 

denna artikel på Silvia. Hon är mest upplyst och glad i bilden och det är även henne rubriken har i 

fokus. Ingen av de två huvudpersonerna ser mer kunglig ut än den andre. Det finns inga symboler i 

bilden som indikerar på det. Bilden och Rubriken är neutrala. Det finns inga värdeladdade ord eller 

något i bilden som varken framhäver huvudpersonerna eller förminskar dem. Tack vare detta går det 

att se att tidningens inställning till monarkin speglas igenom bilden.  	

 

20 juni 1976 Svenska Dagbladet 
 

	
Detta är den nionde bilden och rubrik som vi analyserade. “En lysande, ungdomens fest” hette artikeln 

och var publicerad i Svenska Dagbladets extra bilaga den 20 juni 1976.	

	

Bilden föreställer Silvia Sommerlath och Kung Carl Gustaf XVI vinkandes efter sitt bröllop. 

Fotografiet är tagen rakt framifrån ur ett grodperspektiv men huvudpersonerna blickar ut bortom 

kameran. Kungen och Silvia är centrerade i bilden. Fotot är taget som en halvbild, vi får endast se 

personerna från midjan och upp, det är som om vi som åskådare skulle kunna prata med paret 

(Björkvall, 2019, s. 42). 	
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Det vita skynket på bilden är mer åt Silvias sida, hon har bara lite av det mörka i bakgrunden som 

syns. Kung Carl XVI Gustaf har däremot lite mindre än halva med den mörka bakgrunden och resten 

vitt. Detta skulle kunna vara en symbol för gott och ont. Vitt symboliserar det oskuldsfulla och fina, 

medan det svarta/mörka symboliserar det onda och “mörka”. Detta hade även kunnat vara ett index för 

kungens förflutna som vild ungkarl, att visa att han börjar gå mot den “bra” sidan. 	

	

Runt halsen bär kungen Vasaorden och Serafimerorden vilket är en symbol för kunglighet och 

kungahuset. Han har på sig en sällskapsdräkt från marinen, då kungen är amiral i flottan och kan 

symbolisera seriositet och makt.  	

	

Eftersom ett bröllop är en känslosam händelse kan det väcka mycket känslor av glädje och lycka hos 

publiken. Att brudparet står och vinkar till allmänheten efter bröllopet är både ett logosargument men 

också ett pathosargument. Dels visar de upp sig för folket som deras nya kung och drottning samt att 

de visar att de bryr sig om det svenska folket och monarkins “anhängare”. Paret är fotograferade ur ett 

grodperspektiv vilket kan göra att vi som publik tittar upp mot dem och kan få en känsla av 

undergivenhet, eller att de är bättre än oss. 	

	

Bilden och rubriken i den här artikeln är avlösande. Bilden kan stå och tala för sig själv, medan 

rubriken inte kan det. Läser du endast rubriken förstår du inte att artikeln kommer handla om 

kungabröllopet. Tittar du bara på bilden så ser du ett glatt brudpar, men kollar du lite närmare på deras 

utsmyckning kan du lätt förstå att artikeln handlar om ett kungabröllop. På så sätt löser bilden av 

rubriken men inte tvärtom. Rubriken pekar dock ut att det är något festligt och att det har med 

ungdomar att göra. 	

	

Sammanfattning	

Sammanfattningsvis går det att se att både kungen och den nya drottningen presenterades likgiltigt i 

denna bild. Båda ler och ser glada ut medan de vinkar till publiken som nyblivna man och hustru. 

Kungen och drottningen ser lika kungliga ut med sina utsmyckningar och huvudbonader. I samband 

med rubriken som även den är positiv, framställs monarkin ur en positiv vinkel.  Denna artikel går 

emot tidningens inställning till monarkin då bilden och rubriken samverkar på ett positivt sätt.	
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18 juni 2010 Svenska Dagbladet	
 

	
Den tionde artikeln som ingick i analysen var “Folket säger ja till Victorias önskan”. Artikeln 

publicerades i Svenska Dagbladet den 18 juni 2010. Bilden föreställer kronprinsessan Victoria och 

Daniel Westling på något som skulle kunna vara en gala eller liknande. 	

	

Bilden är tagen lite ur ett grodperspektiv.  Daniel ser ut att titta rakt in i kameran med ett litet leende 

på läpparna medan Victoria ler stort med tänder men tittar bort. Bilden är tagen i halvbild men 

eftersom Daniel tittar in i kameran så känns han ändå väldigt närvarande. Victorias blåa band hon har 

runt kroppen är en symbol för serafimerorden som i sin tur är en symbol för det svenska kungahuset. 

Daniels glasögon är en ikon, alla vet hur glasögon ser ut. De är även en symbol för att personen har en 

synskada, nedsatt syn. Parets klädsel talar för att de har de gott ställt och att det var ett formellt event 

som krävde frack och serafimerorden. 	

	

Daniel tittar in i kameran medan Victoria tittar bort, detta stärker känslan hos läsarna om att han är “en 

av oss” vilket stärker pathos. Kronprinsessans diadem och serafimerorden bandet argumenterar också 

för att hon är mer kunglig än Daniel. Fotografiet i kombination med rubriken avlöser varandra. 

Rubriken är “Folket säger ja till Victorias önskan”. Man kan i bilden se att Victoria ler stort och ser 

glad ut som om hon skulle se fram emot något. Men att det är att hon fått folkets bekräftelse går inte 

att utläsa genom att bara kolla på bilden utan text. 	

	

Sammanfattning	

Slutsatsen som går att dra efter ovanstående analys är att tidningen valt att i denna artikel fokusera på 

Victoria. Trots att både Victoria och Daniel är med i bild så ligger fokus mer på kronprinsessan, det är 
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även hennes önskan som folket bekräftar i rubriken. Detta gör att Daniel hamnar lite i bakgrunden 

trots att han kollar in i kameran.  Victoria framställs som mer kunglig än Daniel. Rubriken i samband 

med bilden stämmer överens med tidningens inställning till monarkin. Rubriken får folket att verka 

inkluderade i vad Victoria gör och med bilden, blir det neutralt. 	

 
19 juni 2010 Svenska Dagbladet	
 

 
Den elfte bilden och rubriken var denna “Politikernas bästa råd till brudparet”. Artikeln är publicerad i 

Svenska Dagbladet 19 juni 2010. 	

	

Bilden föreställer kronprinsessan Victoria och Daniel Westling på vad som ser ut att vara röda mattan. 

Bilden är tagen ur ett grodperspektiv vilket kan markera hög status (Björkvall, 2019, s. 52). Victoria 

ser ut att ha fastnat med sin klänning och Daniel har böjt sig ner för att fixa till det. Hon ser ned på 

honom och ler stort vilket ger en känsla av att hon är bättre än honom medan han ser fokuserad och 

sammanbiten ut när han nästan sitter på huk. Han verkar undergiven av henne. 	

 

Victorias smycken kan vara en symbol för rikedom och att de har det gott ställt. Att Daniel fixar till 

kronprinsessans klänning kan vara ett index på att hon eller någon annan råkat trampa på det, eller att 

något hänt som gjort att den behöver rättas till. Den röda mattan de står på är både något som kan 

symboliseras med kändisskap och kan vara ett index på att “kändisar” gått och kommer gå på den 

matta. Victoria som står rakryggade medan hennes fästman “av folket” böjer sig ned för att rätta till 

hennes klänning visar att monarkin är högt upp i hierarkin och “bättre än folket”. 	

	

Bilden och rubriken i den här artikeln avlöser och förankrar varandra. Rubriken är “Politikernas bästa 

råd till brudparet”. Rubriken talar om något som bilden inte gör, även om vi i bilden kan se att paret 
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hjälper varandra. Kollar man bara på bilden så skulle man inte förstå att artikeln handlar om råd som 

brudparet fått från politiker.  	

	

Sammanfattning	

Slutsatsen som går att dra utifrån denna analys är att Victoria visas upp som den mer kungliga eller 

maktfulla personen. Detta då hon står upp och tittar ner på Daniel, “man av folket”, medan han nästan 

står hukad för att hjälpa henne med sin klänning. Om detta är ett medvetet eller omedvetet drag från 

tidningen är svårt att säga. Denna bild stämmer inte överens med tidningens neutrala vinkel till 

monarkin. Trots att bilden är negativ vinklad och rubriken är mer saklig så är kontrasterna mellan 

kunglighet och vanlig medborgare alltför stora för att artikeln ska klassas som neutral.  	

 
20 juni 2010 Svenska Dagbladet	
 

	
Den tolfte bilden och rubriken var “22 ögonblick från en dag att minnas. Artikeln publicerades i 

Svenska Dagbladets den 20 juni 2010. Bilden föreställer Daniel Westling och kronprinsessan Victoria 

under sin bröllopsdag. 	

	

Fotografiet är taget lite nerifrån, ur ett grodperspektiv, från sidan av bröllopsvagnen. Victorias 

bröllopsklänning är i oskuldens färg, vit. På huvudet bär hon kamédiademet som är en symbol för det 

svenska kungahuset och har funnits inom familjen sedan drottning Josefina gifte sig. Hennes brudslöja 

är också en symbol för brudens oskuld. Daniels ring runt ringfingret är en symbol för äktenskap. 

Bildens pathos är starkt då båda men speciellt Victoria känns väldigt lyckliga medan de hälsar på 

folket med händerna i luften. 	
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Bilden och rubriken i denna artikeln avlöser varandra. Rubriken lyder “22 ögonblick från en dag att 

minnas”. Om vi bara läser rubriken så förstår vi att det handlar om en minnesvärd dag, men vi får inte 

reda på något annat. Läser vi däremot på rubriken i samband med bilden går det att förstå att vi som 

läsare kommer få ta del av 22 ögonblick som skedde under Kronprinsessbröllopet. Båda ser glada ut, 

men Victoria visar upp det extra tydligt. 	

	

Sammanfattning	

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att rubriken och bilden i samverkan fokuserar på själva 

bröllopsdagen och inte specifikt på endast Victoria eller Daniel. De båda känns väldigt lyckliga på 

bilden och i samband med rubriken så ska bröllopet ha varit en dag att minnas. Vilket gör att hela 

artikeln får en positiv inriktning.  Det är svårt att avgöra vem av de två huvudpersonerna som 

framställs som mest kunglig i denna artikel. Denna artikel stämmer inte överens med tidningens mer 

neutrala inställning till monarkin, då både bild och rubrik är positiva. 	

 
15–20 juni 1976 Svensk Damtidning	
 

	
Den trettonde bilden var “Nu börjar Silvias mest hektiska vecka: Natten före lysningen kunde hon inte 

sova”. Artikeln är publicerad i Svensk Damtidning 15–20 juni 1976. Fotografiet föreställer Silvia 

Sommerlath och kung Carl Gustaf XVI.  	

	

Bilden är tagen på ett sätt så att publiken är i ögonhöjd med Silvia medan kungen är tagen ur ett 

grodperspektiv. Fotografiet har samma skärpedjup genom hela bilden och den är tagen i halvbild 

vilket innebär att bilden är tagen som om vi skulle kunna kommunicera med dem (Björkvall, 2019, 

s.42). 	

  	

Hatten i bakgrunden är en symbol för polisväsendet under 70-talet. Vet du inte vad koden för 

symbolen är går det ändå att dra slutsatsen att det är någon form av vakt som är där för att skydda 
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paret. Polishatten blir även ett index då den kan betyda att de befinner sig på en plats där det krävs 

säkerhetsåtgärder. Exempelvis en offentlig plats. Kungens klädsel är en symbol för formalitet, hans 

slips är exempelvis knuten högt upp vilket även det tyder på att de inte är ute på något avslappnat och 

personligt. Klädseln i samband med personernas hållning och ansiktsuttryck argumenterar för att de är 

högre uppsatta i hierarkin. Silvia kollar upp på sin blivande man vilket skulle kunna betyda att hon är i 

underläge till honom. tack vare hennes leende känns hon inte lika förtryckt som hon skulle kunna 

vara.    

Bilden argumenterar på så vis att i nuläget är det kungen som är högst upp i hierarkin men att snart 

kommer Silvia att vara på en likvärdig position som han och tack vare att de båda ler ger det känslan 

att de ser fram emot det.	

	

Rubriken och bilden avlöser varandra.  Även fast rubriken och bilden avlöser varandra skapar de en 

viss närhet till läsaren.  Texten fokuserar endast på Silvia och en anledning till det kan vara att bilden 

är publicerad i Svensk Damtidning som är mer riktad till kvinnor. Det skapar närheten till läsarna. 

Rubriken förmedlar både att något betydelsefullt kommer att hända och att Silvia därför inte kunde 

sova. Det ger läsaren något att känna igen sig i, nämligen att inte kunna sova inför en speciell och 

viktig händelse. Detta gör att läsaren kan identifiera sig med Silvia och får komma nära henne på ett 

sätt som bilden inte förmedlar ensam. I bilden är fokus mer likvärdigt på båda.	

 

Sammanfattning	

Det är svårt att se vem av de två huvudpersonerna som framställs mer kunglig än den andra. Det enda 

som går att se är att de båda är formellt klädda och det skapar en känsla av makt. Rubriken skapar en 

närhet och identifikation mellan läsarna och Silvia. Bilden i samband med rubriken stämmer överens 

med tidningens inställning till monarkin, som är positiv. Paret ler stort på bilden trots att rubriken 

nämner att hon haft en hektisk vecka och hade svårt att sova. 	
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17–21 juni 2010 Svensk Damtidning	
 

	
Den fjortonde och sista artikel som analyserades var “‘Jag vet inte vad som hänt - men välkommen är 

man inte’”. Artikeln publicerades i Svensk Damtidning 17–21 juni 2010.	

	

Bilden föreställer Daniel Westling och kronprinsessan Victoria och är tagen på ett sätt så att Victoria 

är den högsta punkten i bilden och hela bilden är ur ett snett grodperspektiv. Daniel är vänd åt 

kamerans håll men har blicken på Victoria medan hon tittar rakt fram. 	

	

Kronorna i tyget på soffan och i bakgrunden är en ikon, symbol och index. Kan du koden så är kronan 

en symbol för kungahuset. Vet du inte vad koden är går det ändå att dra slutsatsen att det är en krona 

och prinsar och prinsessor samt att det indikerar på att de befinner sig någonstans kungligt. Daniels 

klädsel är en symbol för formalitet, hans slips är exempelvis knuten högt upp vilket även det tyder på 

att de inte är ute på något avslappnat och personligt. Samma sak med Victorias händer som är knäppta 

framför henne, det är en symbol för att det är något formellt och inte något avslappnat. 	

	

Victoria är fotograferad lite underifrån, vilket gör att vi som publik tittar upp på henne, det kan ge oss 

en känsla av undergivenhet (Björkvall, 2019, s. 52). Daniel tittar upp på Victoria vilket kan få honom 

att verka undergiven, och lägger allt fokus på henne. Detta får honom att inte verka maktfull och 

stärker artikelns pathos. 	

	

Bilden och rubriken i den här artikeln avlöser varandra. Texten talar om något som bilden inte gör, 

även om vi ser att Victoria är irriterad på bilden så skulle det vara omöjligt att veta exakt vad det var 

som gjorde att hon fick den minen. Det står i rubriken att kronprinsessans gamla vänner inte är bjudna 

på bröllopet och känner sig ovälkomna. Tittar man endast på bilden kan man se att Victoria ser 
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sammanbiten och seriös ut. Medan Daniel Westling ser nöjd och belåten ut. Detta gör att vi kan se att 

det är något som stör Victoria men vi vet inte vad det handlar om förens vi läser rubriken. 	

	

Sammanfattning	

Sammanfattningsvis går det att se att Victoria utifrån bilden verkar som den viktiga personen, och 

därmed ser hon mer ”kunglig” ut än Daniel som nästan tittar upp på henne. I samband med rubriken 

har tidningen gjort att bilden till största del fokuserar på Victoria. Rubriken tar upp att flera av 

Victorias vänner inte är inbjudna men inte vet varför de inte är det, medan kronprinsessan ser märkbart 

sammanbiten ut på bilden. Detta har gjort att Daniel hamnar i skymundan. Genom att koppla denna 

artikel till tidningens inställning till monarkin, som är positiv, går det att se att bilden i samband med 

rubriken inte stämmer överens med inställningen. 	

	
12.4 Bilaga 4 – Resultat av den kvantitativa innehållsanalysen  
	

	
	

Aftonbladet hade under 1976 flest artiklar med utrymmet “Mindre än en halv sida”, minst hade de 

artiklar som var “två sidor”. År 2010 var utrymmet “Mindre än en halv sida” fortfarande dominerande, 

tidningen hade nu också artiklar som var “fler än två sidor”. 	

	

	
	

Resultatet visar att Svenska Dagbladet under 1976 var 73 procent av sina artiklar “mindre än en halv 

sida”. 22 procent var “en halv sida” och fem procent var “större/en helsida”. Ingen av de 55 artiklarna 
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var större en hel sida. Under 2010 visar resultatet att 62 procent var “mindre än en halv sida”, 26 

procent var “en halv sida”, sex procent var “större/ med en hel sida”, två procent var “två sidor” och 

fyra procent var “fler än två sidor”.	

	

	
	

Svensk Damtidning hade under 1976 hade 63 procent av artiklar utrymmet “två sidor”. År 2010 hade 

de flest artiklar med utrymmet “mindre än en halv sida”. Kategorin “två sidor” som dominerade 1976 

var nu nere på åtta procent och kategorierna “större/ en hel sida” och “fler än två sidor” tillkom. 	

 

	

	

Resultatet visar att fler än hälften av artiklarna inte innehöll ämnet monarki, detta gällde båda åren 

1976 och 2010 (se figur 1 och 2). Av de artiklar som tog upp ämnet hade de flesta en negativ vinkel. 

1976 hade två procent en positiv vinkel medan 15 procent hade en negativ. Resterande två procent 

hade en neutral vinkel. 2010 hade två procent en positiv vinkel medan sju procent var negativa. Två 

procent var neutrala och tre procent var ambivalenta. 	
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Av Svenska Dagbladets 105 artiklar tog de flesta inte upp ämnet monarki. 1976 fanns det endast 

artiklar med en positiv eller negativ vinkel, inga artiklar som tog upp ämnet var varken neutrala eller 

ambivalenta. Fem procent av de artiklarna som tog upp ämnet var positiva medan fyra procent var 

negativa.	

	

2010 var det totalt tio procent som tog upp ämnet monarki, ingen av dessa artiklar hade en negativ 

vinkel. Två procent var positiva, två procent var neutrala och sex procent var ambivalenta. 	

	

	
	

Under både 1976 och 2010 tog Svensk Damtidning inte upp ämnet monarki i någon av sina totalt 32 

artiklar.	
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Aftonbladets 160 artiklar handlade oftast om bröllopsdagen, förberedelserna och om övrigt. 

Yrkesroller och bakgrunder var det som det skrevs minst om. Skillnaden som går att se mellan åren är 

att nästan hälften av artiklarna från 1976 handlade om övrigt, medan det som det rapporterades mest 

om 2010 var bröllopsdagen. Under 2010 var fördelningen mellan bröllopsdagen, förberedelser och 

övrigt ganska jämt med några procentenheter som skiljer de åt. 	

	
	

Resultaten visade att över hälften av Svenska Dagbladets 105 artiklar handlade om bröllopsdagarna. 

Därefter var det om övriga saker som artiklarna handlade om. Det som går att se är att majoriteten av 

artiklarna de båda åren handlade om bröllopsdagen. Under 2010 rapporterade Svenska Dagbladet 

ingenting om förberedelserna inför bröllopet eller om kungligheternas yrkesroll. Under 1976 har 

tidningen en jämnare fördelning mellan de olika variablerna. 	

	

	
	

Av Svensk Damtidnings totalt 8 artiklar 1976 rapporterades det mest om övrigt och förberedelser inför 

bröllopet. Det var sedan en jämn fördelning av artiklar som handlade om yrkesroll och bakgrund. 

Under 2010 fanns det totalt 24 artiklar som analyserades, 46 procent av dessa handlade om 

bröllopsdagen. Därefter skrevs det mest om övrigt. Under 1976 skrevs ingenting om bröllopsdagen. 

En stor likhet i alla tre tidningar är att artiklar som handlar om bröllopsdagen ökat under åren. 	
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Resultatet visar att antalet neutrala artiklar var lika många under de två åren, däremot har de positiva 

artiklarna ökat från tio procent år 1976 till 29 procent år 2010 och de negativa har sjunkit från 32 

procent 1976 till 13 procent 2010. 	

	

	
	

Svenska Dagbladets resultat visar att under 1976 var över hälften av de 55 artiklar som fanns neutrala, 

därefter var det 38 procent positiva och slutligen elva procent artiklar med negativ vinkel. 2010 är det 

ungefär lika stor procent negativa artiklar men de positiva artiklarna har ökat till 54 procent och de 

neutrala har sjunkit till 34 procent. 	

	

	
	

Under 1976 hade Svensk Damtidning lika många artiklar med en positiv vinkel som neutral. Ingen av 

de åtta artiklar som fanns innehöll någon artikel med en negativ vinkel. Under 2010 visar resultatet att 
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tre fjärdedelar av de 24 artiklar hade en positiv vinkel. 17 procent hade en neutral vinkel samt åtta 

procent var negativa. 	

	
	

 
	
I Aftonbladet år 1976 föll ingen av de 41 stycken artiklarna under kategorin nöje. Under 2010 var 

kategorin “nöje” den största typ av artikel. Under 1976 var det notis, reportage och nyhet som var de 

tre största kategorierna. 2010 var de största kategorierna nöje, notis och krönika. Resultatet visar också 

att den typ av artikel som förekom minst under 1976 var opinion, debatt och ledare. 2010 var det 

insändare, opinion, reportage och debatt de kategorier som användes minst.  

	

 
	
Svenska Dagbladets största skillnader mellan åren var kategorin nöje som under 1976 hade 40 procent 

av totalt 55 artiklar medan det under 2010 var 14 procent av totalt 50 artiklar. Den typ av artikel som 

förekom mest under 1976 var nöje, notis, fakta/explainer och reportage. Under 2010 var de mest 

förekommande fakta/explainer, nöje, krönika och nyhetsartikel. Den typ av artikel som förekom minst 

under 1976 insändare, debatt och ledare. Under 2010 var det insändare, ledare och notis.  

	

 



 
	

87	

	
Svensk Damtidning var den tidning som hade minst antal olika typer av artiklar. Ingen av åren hade 

varken debatt, krönika, ledare, insändare eller opinionsartiklar. Resultatet visar att hälften av artiklarna 

1976 var reportage, en fjärdedel var nöje. 2010 hade flest artiklar som var fakta/explainer och 

nöjesartiklar.  

	

 
 
Resultatet visar att nästan hälften av Aftonbladets bilder under 1976 var tagna av egen fotograf. Under 

2010 har denna siffra minskat och antalet bilder utan egen fotograf har ökat med 27 procent. 

 

 
 
Under 1976 hade många av artiklarna inget fotografi, i 29 procent av bilderna framgick det inte heller 

vem som tagit bilden. Detta har förändrats 2010 då de flesta bilderna var tagna av egen fotograf och 

antalet artiklar med bilder har ökat. 

 

 
 
Svensk Damtidnings största skillnad mellan de två åren var antalet artiklar utan en egen fotograf. År 

1976 var det tolv procent medan det under 2010 ökat till 50 procent.  
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Det som går att se utifrån ovanstående diagram är hur vem av huvudpersonerna som nämns flest 

gånger sammanlagt under de tre dagarna. skillnaden mellan de två ingifta kungliga är minimal, det 

skiljer endast en procentenhet mellan drottning Silvia och prins Daniel. Medan det skiljer betydligt 

mer mellan de två födda kungliga, kronprinsessan Victoria nämns fyra procentenheter mer än var kung 

Carl Gustaf XVI gör.  

	

 
 

Aftonbladet hade flest bilder av storleken “små (mindre än en halv tidningssida)” och blandat år 2010. 

Minst hade de bilder i artiklar av storleken “stora (större eller lika med en halv tidningssida)”. Under 

1976 var det dubbelt så mycket stora bilder, de hade även 20 procent mer artiklar utan bilder.  
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Svenska Dagbladet hade flest bilder av storleken “små (mindre än en halv tidningssida)” under 2010 

och “Finns inga bilder” under 1976. De hade minst artiklar med bilder i storleken “stora (större eller 

lika med en halv tidningssida)”. Det skiljer sju procentenheter mellan 1976 och 2010 i bilder med 

storleken “stora (större eller lika med en halv tidningssida)”.  

	

 
 

Svensk Damtidning hade under båda åren flest artiklar med bilder i storleken “små (mindre än en halv 

tidningssida)” och “Blandat”. De hade minst bilder i storleken “stora (större eller lika med en halv 

tidningssida)”. Under 1976 hade de inga bilder alls med storleken “stora (större eller lika med en halv 

tidningssida)”, medan de under 2010 hade åtta procent.  

   

 
 

Resultatet visar att Aftonbladet oftast lät “journalister”, “medborgare” och “ingen” komma till tals i 

sina 160 artiklar som handlade om bröllopen. “huvudpersonerna” och “kungligheter” var de som fick 

komma till tals minst.  
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I Svenska Dagbladets 105 artiklar var det vanligast att “ingen” fick komma till tals. Därefter var det 

“medborgare” eller “experter” som citerades i artiklarna. “Familjemedlem/vänner”, “kunglighet” samt 

“huvudperson” var de som nämndes minst. En av de största skillnaderna mellan det två åren är att 

“experternas” medverkan mer än dubblats. En annan skillnad är att “familjemedlem/ vänner” inte kom 

till tals alls under 2010 medan de under 1976 var fyra procent.  

	

 
 
Det var flest “ingen” som fick komma till tals i Svensk Damtidning. Därefter var det vanligast att 

“Familjemedlem/vänner” citerades. Av tidningens 32 artiklar fick inte “Medborgare” komma till tals 

någon gång.  Största skillnaden mellan de två åren är att “Huvudpersonerna” fick komma till tals 25 

procent år 2010 medan de inte fick komma till tals någon gång under 1976.  

	
	


