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ABSTRACT 

Syftet med uppsatsen har varit att genom en jämförande studie mellan fyra svenska tidningar ta 

reda på hur bevakningen av svenska kungliga bröllop har förändrats mellan 1932 och 2010. De 

bröllop som studien behandlar är de mellan arvprins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla, kung 

Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath, samt kronprinsessan Victoria och Daniel Westling.  

Uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i Vladimir Propps sagomorfologi och journalistikens 

dramaturgi. Nyhetsvärdering, partipress, kommersialisering och sensationsjournalistik är något 

som också diskuterats. Frågorna som ställts har varit hur materialets mängd, vinkel, textinnehåll 

och bildmotiv förändrats över tid, samt om det funnits skillnader tidningarna emellan.  

Uppsatsens undersökning är i grunden kvantitativ, men har ett övergripande kvalitativt 

perspektiv. Den har baserats på 822 analysenheter ur tidningarna Aftonbladet, Svenska Dagbladet, 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten och Västerbottens Folkblad. Resultatet har sammanställts i diagram, 

tabeller, listor och förklarande text.  

Studien visar att det finns skillnader mellan både tidningarna och mellan åren. Resultatet 

indikerar att tidningarnas politiska färg har haft betydelse för vad som publicerats, främst 1932 

och 1976. 2010 märks det istället att en mer nöjesinriktad journalistik har tagit över. 

Undersökningen visar även att sagomorfologins 31 funktioner inte fanns representerade i 

bröllopsrapporteringen, men däremot att språket i tidningstexterna om bröllopen tenderade att 

dra paralleller till sagan.  

Slutsatsen som har dragits är att historier om fantastiska sagobröllop säljer bättre än kritiska 

ledare mot monarkin. Nyhetsvärderingen har därmed förändrats i takt med att kommersial-

iseringen brett ut sig.  
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INLEDNING 

Kungligheter har genom historien alltid varit föremål för medial uppmärksamhet. Både tragedier 

och familjelyckan på sagoslottet har ett kommersiellt sug och har alltid intresserat allmänheten. 

Förr i tiden använde regenterna strategiskt mediala kanaler för att nå ut till folket. Nuförtiden 

tycks det istället vara medierna som är beroende av kungabevakningen i jakten på läsare och 

tittarsiffror. Men kungligheterna behöver fortfarande den massmediala uppmärksamheten för att 

bevara sitt folkliga stöd. I teorin är kungarna och drottningarna oavsättliga men i praktiken är de 

minst lika beroende av popularitetssiffror som politikerna. Detta är något monarkins försvarare 

ständigt hänvisar till: statsskicket är populärt alltså vore det odemokratiskt att avskaffa det.1  

På metodkursen inför denna uppsats gjorde vi en kort intervjustudie där den centrala frågan 

var ”Vad tycker du om mediebevakningen av Victorias och Daniels bröllop?”. Samtliga svarande 

tyckte att framförallt tidningarna lagt ned alldeles för mycket resurser på att rapportera om denna 

händelse. Alla hade dessutom aktivt försökt undvika medierna under sommaren och en hade till 

och lämnat Stockholm för att slippa ”allt ståhej”.  Detta tillsammans med våra egna reflektioner 

över den utbredda bröllopsbevakningen väckte intresset för vårt uppsatsämne. Att vi studerar 

Historia som tillvalsämne var ytterligare en anledning till detta val och viljan att utföra ett 

historiskt studium.  

Vi upplevde att bevakningen av det kungliga bröllopet 2010 var oerhört utbredd och det på 

bekostnad av mer väsentliga världshändelser. Därför ville vi studera hur stor plats rapporteringen 

egentligen fick och om kungliga bröllop också förr i tiden ägnades sådan uppmärksamhet.  

Många har dessutom tidigare studerat och skrivit om kungligheter och medier vilket indikerar 

att detta är ett ansett ämne även inom journalistisk forskning. 

Något annat vi fann intressant var att undersöka om tidningarnas spridningsområden, dess 

politiska färg och dess inställning till monarkin spelade en avgörande roll för rapporteringen om 

bröllopen. 

                                                        
1 Ekdal, Niklas, Ett kungarike för en PR-konsult” ur Ögren Mats (red) För Sverige – Nuförtiden, Bokförlaget DN, Stockholm, 2006, s. 
108–110. 
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Uppsatsens disposition 

Inledningsvis har vi lagt fram forskningsläget om kungligheter och media för att tidigt ge en bild 

av vad andra forskare kommit fram till inom ämnet. I nästkommande avsnitt har vi presenterat 

syftet och frågeställningarna, samt den forskningsmetod och vilket källmaterial vi använt oss av. 

Sedan följer ”Historisk bakgrund” om kungligheter och presshistoria. Därefter beskrivs vår 

teoretiska ansats om sagoberättandes grunder, samt journalistikens dramaturgi.  

Vidare har vi i avsnittet ”Undersökning” under sex rubriker lagt fram det vi funnit vara de 

mest betydande resultaten. Dessa har framställts i diagram, tabeller, listor, samt förklarande text. 

Som avslutning har vi skrivit en sammanfattande diskussion där vi kopplat undersökningens 

resultat till de teoretiska utgångspunkterna och bakgrunden. Där finns även våra slutsatser 

presenterade.  

Forskningsläge 

Det finns en del akademiska texter som behandlar bevakning av kungligheter, både svenska och 

utländska. Vi har använt oss av de vi funnit mest centrala för vår undersökning.  

Kristina Widestedt är filosofie doktor och lektor vid Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation på Stockholms universitet. Hon har i tidskriften Tvärsnitt skrivit essän Symbiotisk 

hovjournalistik i ny mediekostym om kungabröllop och media ur bland annat ett historiskt perspektiv. 

Hon uppmärksammar mediernas tradition av att bygga upp artiklarna med en ”sagornas logik” 

genom att till exempel berätta om vackra prinsar och prinsessor i praktfulla slott. Hon menar 

dock att sättet att skildra kungamaktens möten med folket har förändrats i takt med den 

medietekniska utvecklingen och att 2010 års prinsessbröllop kan ses som en ”andra vigsel; den 

mellan hovet och medierna”. Hon nämner Gustav Adolfs och Sibyllas bröllop 1932 och 

poängterar att den omfattande mediebevakningen skildrades i tidningarna, som till exempel 

ljudfilmsupptagningen. Detsamma gällde för bröllopet mellan Carl XVI Gustaf och Silvia 

Sommerlath 1976 då mediernas närvaro spelade en viktig roll i rapporteringen. Här var tv det 

centrala mediet och det exemplifierar hon genom att nämna tidningsrubrikerna som berättade om 

”Ett perfekt TV-bröllop”, samt att det i tidningarna beskrevs var kamerorna fanns placerade. 

Vidare går hon in på Internets betydelse för bevakningen av bröllopet 2010. Hon belyser att 

medieföretagen uppenbart storsatsar på webbjournalistik i samband med de kommande 

bröllopen i kungahuset. Widestedt menar att läsarinteraktiviteten gör att vem som helst kan 
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publicera sitt eget digitala innehåll på webben, något som leder till att begreppet mediebevakning 

får en ny innebörd som sätter teknologin i fokus snarare än den journalistiska professionen.2  

Marina Ghersetti är lektor på institutionen för journalistik, media och kommunikation vid 

Göteborgs universitet. Hon har i avhandlingen Sensationella berättelser – en studie av nyheter från 

Angola 1987 och om prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, radio och TV gjort en jämförande studie av 

rapporteringen i svenska medier mellan kidnappningarna i Angola och prinsessan Dianas liv och 

död. Vi har här valt att endast fokusera på delen om Diana. Ghersetti analyserar i boken varför 

vissa nyheter får så enormt stor uppmärksamhet i media trots att deras relevans och saklighet kan 

diskuteras. I avhandlingen tar hon reda på hur de största svenska nyhetsmedierna berättade om 

dessa händelser och diskuterar möjliga orsaker till detta. Ghersetti menar att det utrymme som 

gavs i svenska nyhetsmedier till prinsessan Dianas död var unikt om man ser till mediehändelser 

som handlar om en icke-svensk person. Den omfattande rapporteringen om hennes död 

motiverades med att den var av stort intresse för allmänheten. Detta eftersom publiken redan 

kände till hennes liv på grund av bilden medierna hade byggt upp. Ghersetti framhäver också att 

sättet som media berättade om händelsen liknade den klassiska sagans dramaturgi.3 

Niklas Ekdal har varit politisk redaktör för både Dagens Nyheter och Expressen och har ett 

förflutet som bland annat reporter, chefredaktör och säkerhetspolitisk analytiker. I boken För 

Sverige - Nuförtiden har han skrivit kapitlet Ett kungarike för en PR-konsult. Han har utgått från sina 

egna iakttagelser och diskuterar kring monarkin i ett modernt medieklimat. Han kommer fram till 

att medierna är beroende av kungligheterna, men att också kungligheterna är beroende av 

popularitetssiffror. Han avslutar kapitlet med meningen: ”’Plikten framförallt’ hette det på den 

gamle kungens tid. Numera gäller istället ’The show must go on’. Frågan är hur länge.” 4  

Pressing the Centre of Attention - Three Royal Weddings and a Media Myth är ytterligare en artikel 

skriven av Kristina Widestedt. Den är publicerad i boken Media and Monarchy in Sweden och 

handlar om tre bröllop, det mellan prins Oscar och Ebba Munck 1888, det mellan arvprins 

Gustav Adolf och Sibylla 1932, samt det mellan kung karl Carl XVI Gustaf och Silvia. Widestedts 

fokus ligger på hur bröllopen bevakades i svensk press och hon har utgått från tidningarna 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Idun och Svensk Damtidning. Hennes studie visar att 

en ofantlig ökning av antalet bilder ägt rum sedan det första bröllopet 1888 och även att 

nyhetsbevakningen av bröllopen ökat och blivit mer koncentrerad. Hon drar slutsatsen att detta i 

mångt och mycket beror på den tekniska utvecklingen under 1900-talet. Hon uppmuntrar även 

                                                        
2 Widestedt, Kristina, Tvärsnitt, ”Symbiotisk hovjournalistik i ny mediekostym”, 2010-08-25, 
http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr12010/essasymbiotiskhovjournalistikinymediekostym.4.2f804daa12a6a5a9c8d8000148
4.html (hämtad 2011-01-17). 
3 Ghersetti Marina, Sensationella berättelser – En studie av nyheter från Angola 1987 och om prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, 
radio och TV, Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet, 2000. 
4 Ekdal, Niklas, 2006.  
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till vidare forskning inom ämnet och menar att vi kan få en djupare förståelse för bröllops-

rapporteringen genom två raka forskningsfrågor: ”På vilket sätt är relationen mellan kungligheter, 

folket och media skildrade och konstruerade i texter och bilder? Och hur reflekterar och/eller 

rapporterar journalistiken om sin egen inblandning i de kungliga bröllopen?”5 

Cecilia Åse är statsvetare vid Stockholms universitet. Hon har skrivit boken Monarkins makt 

där hon beskriver monarkins påverkan på samhället och går även in på detaljer när det gäller den 

svenska kungafamiljen. I kapitlet Bröllop och barnafödande beskriver hon Carl XVI Gustafs och 

Silvias bröllop 1976 och hur det uppmärksammades. Hon menar att sammankopplingen mellan 

kungligheterna och folket var väldigt tydlig under detta bröllop. Kungen fick en hustru samtidigt 

som ”vi” (det svenska folket) fick en drottning. Åse refererar till journalisten Julie Burchill som 

menar att man kan se folket som en tredje part i kungliga äktenskap. Åse menar att kungliga 

bröllop stärker de känslosamma och sentimentala dimensionerna av nationell samhörighet.  

Folket kan lättare identifiera sig med kungafamiljen och det är en av de viktigaste aspekterna av 

monarkin: att kungahuset är banalt samtidigt som det är spektakulärt, att det är ytligt samtidigt 

som det är storslaget.6  

Neil Blain är professor och avdelningschef för institutionen Film, Media and Journalism, 

Stirlinguniversitetet och har tillsammans med politikern Hugh O’Donnell skrivit boken Media, 

Monarchy and Power. Boken behandlar främst perioden 80-talet och framåt och dess fokus ligger 

inledningsvis på relationen mellan brittisk media och kungahuset, samhället samt makthavare. 

Författarna redogör sedan för förhållandet mellan media och kungligheter i Belgien, Norge, 

Nederländerna och Spanien. Avslutningsvis gör Blaine och O’Donnell en jämförelse mellan 

situationen i Storbritannien och övriga europeiska länder. De kommer fram till att brittisk media 

har svårare att kritisera det egna kungahuset, än medier i övriga länder. De visar också att 

berättelser om kungligheters vardagsliv fått allt större utrymme i medierna. Författarnas slutsats 

är att det är för att ge publiken en känsla av att vara delaktig och att konsumtion spelar en stor 

roll, samt att ideologiska och politiska element i bevakningen av kungligheterna blivit mindre 

framträdande. I likhet med Ghersetti och Widestedt har Blain och O’Donnell lagt märke till att 

språket som används i media om kungligheter ofta anspelar på sagor.7   

                                                        
5 Widestedt, Kristina, “Pressing the Centre of Attention. Three Royal Weddings and a Media Myth” ur Jönsson, Mats och Lundell, Patrik 
(eds) Media and Monarchy in Sweden, Nordicom, Göteborg, 2009. 
6 Åse, Cecilia, Monarkins makt, Ordfront förlag, Stockholm, 2009. 
7 Blain, Neil och O’Donnell, Hugh, Media, Monarchy and Power, Intellect Books, Bristol, 2003. 
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Syfte  

Syftet med vår undersökning har varit att genom en jämförande studie mellan fyra svenska 

tidningar ta reda på om och hur bevakningen av svenska kungliga bröllop har förändrats över tid. 

Undersökningen syftar till att se hur mycket utrymme bevakningen getts samt att ta reda på hur 

tidningarna har valt att vinkla dess innehåll. Vi har i studien utgått från Vladimir Propps 

sagomorfologi för att se om det förekommer sagoparalleller i de journalistiska texterna om 

bröllopen.  Vi har även använt oss av Göran Leths ”journalistiska faser” för att kunna diskutera 

nyhetsvärdering, samt den journalistiska dramaturgin. Vår hypotes var att bevakningen skulle vara 

lika positivt vinklad alla år, detta trots att det finns fler kritiker till monarkin 2010.8 Vi trodde 

också att bevakningen successivt hade ökat sedan 1932, samt att morgonpress och kvällspress 

skulle skilja sig åt i mängden av rapporteringen. 

Frågeställningar 

 Hur har mängden tidningsinnehåll om svenska kungliga bröllop förändrats från arvprins 

Gustav Adolfs vigsel 1932 till kronprinsessan Victorias vigsel 2010? 

 Hur har tidningarna valt att vinkla innehållet och har det förändrats över tid?  

 Vad handlar texterna om och vad visar bilderna? Skiljer det sig åt mellan åren? 

Metod  

Vår studie baseras på en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa inslag. Vi har jämfört 

bevakningen av arvprins Gustav Adolfs bröllop 1932, kung Karl XVI Gustavs 1976 och 

kronprinsessan Victorias 2010. Vi har valt dessa bröllop för att de är de tre senaste bröllopen där 

en sittande kung eller svenska tronföljare gift sig.  

Begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter: Med ”innehållsanalys” 

menas att man studerar innehållet i skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. Med 

”kvantitativ” menas att undersökningen bygger på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter 

om så pass många analysenheter att resultaten kan uttryckas och analyseras med siffror.9 

Vår studie har genomförts på Kungliga Biblioteket i Stockholm där vi har undersökt fyra 

svenska tidningar; Aftonbladet (AB), Svenska Dagbladet (SvD), Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS) 

samt Västerbottens Folkblad (VF). Vi har sammanlagt undersökt 3038,5 sidor varav totalt 416,5 

sidor bestod av bröllopsmaterial. Allt som allt har vi kodat 822 enheter.  

                                                        
8 Timander, Joachim och Wikmans, Tom, Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier, ”Svenska folkets attityder till det 
svenska kungahuset och till att Sverige är en monarki”, 2010-06-16 http://www.forskningsgruppen.com/ (hämtad 2010-12-20). 
9 Essaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ 
och marknad, Norstedts juridik AB, Stockholm, 2007, s. 223. 
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Innan vi påbörjade undersökningen skrev vi en utförlig kodbok och utgick från Metodpraktikan.10 

För att kunna besvara våra frågeställningar bestämde vi vilka kategorier enheterna som berörde 

bröllopen skulle delas in i och gav dem ett flertal olika variabelvärden (se bilaga 1). Några av 

dessa variabelvärden handlar om materialets vinkel och har kodats som ”positivt”, ”negativt”, 

”neutralt” och ”både och”.  De enheter som räknats som positiva är texter som har framhävt det 

glada med bröllopet och innehållit värdeladdade ord som ”vackert”, ”underbart” och 

”storslaget”. De enheter som räknats som negativa är texter som på något sätt kritiserat bröllopet 

och framhävt det negativa runtomkring det.  Exempel på värdeladdade ord som förekommit i 

dessa texter är ”dyrt”, ”jippo” och ”undersåtar”. Neutrala enheter är rapporterande texter som 

inte stämmer in på de ovanstående kategorierna. De enheter som innehåller inslag av båda kate-

gorierna ”negativt” och ”positivt” har kodats som ”både och”. Denna kodning exemplifierar det 

övergripande kvalitativa perspektivet vi använt oss av, då vi uppmärksammat specifika ordval och 

tolkat texterna. Definitioner på övriga kategorier och variabelvärden finns preciserade i bilaga 1.  

Till varje enhet har vi även antecknat en text- eller bildkommentar för att lättare kunna gå 

tillbaka och se av vilken karaktär enheten var, ifråga om till exempel språket eller bildmotivet. Vår 

datamatris och dokumentet med kommentarerna omfattar omkring 100 sidor och har därför inte 

kunnat bifogas i uppsatsen.  

Vi har inte använt oss av ett exakt mått när vi avgjort storlek på bild eller vad som kodats som 

längre och kortare texter, då det skulle ha varit alltför tidsödande att till exempel räkna ord. 

Eftersom materialet endast kan tillgås på mikrofilm gick det inte att använda linjal, av den 

orsaken att kopiorna är olika stora. Vi har istället uppskattat hur stor andel av sidan som består av 

bröllopsrapportering och använt oss av så klara definitioner som möjligt (se bilaga 1).  

För att underlätta arbetet och verkligen lägga fokus på materialet som berör bröllopen, har vi 

valt att inte räkna totalt antal texter och bilder som handlar om annat. Istället har vi räknat antalet 

sidor och sedan genom det beräknat hur stor del av tidningsmaterialet som bestått av bröllops-

bevakning. Vi är medvetna om att den här metoden inte ger ett exakt resultat. Vi övervägde att 

räkna alla artiklar, bilder, notiser, krönikor och så vidare, men insåg att arbetet skulle ha tagit för 

långt tid och att fokus skulle tas ifrån själva bröllopsmaterialet. Vi gjorde såhär för att kunna ge 

en översiktlig bild över mängden bröllopsmaterial och istället ägna mer tid åt bröllopstexternas 

innebörd och vad bröllopsbilderna visar, samt hur materialet vinklats.  

Mer precist har vi tittat på varje sida var för sig och genom ögonmått uppskattat hur många 

procent av sidan som består av bröllopsmaterial. Om tidningen exempelvis innehållit tio sidor 

och vi funnit en sida med 30 procent och en sida med 20 procent bröllopsbevakning har vi 

                                                        
10 Essaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, 2007, s. 223-236 
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sammanställt att tidningen totalt innehåller en halv sida bröllopsbevakning, alltså fem procent. 

Märk väl att vi i uppsatsen redovisat vårt resultat i procent och att denna är beräknad efter vår 

uppskattning av sidorna som beskrivits ovan, det är alltså inte exakta siffror.  

Analysenheterna, som bestått av enbart text, enbart bild eller av både text och bild, har 

tilldelats varsitt artikel-/bildnummer. I de fall där en analysenhet har haft två eller fler tillhörande 

bilder har vi endast tilldelat den största bilden ett huvudsakligt motiv, men samtliga har räknats in 

i den totala procenten av sidan. När vi stött på en text som börjat på en sida och fortsatt på en 

sida längre fram i tidningen har denna räknats som endast en enhet.   

Eftersom vi inte har räknat alla bilder för sig är det svårt att uttala sig om skillnaden mellan 

antalet bilder år för år. Men vi har trots att vi inte räknat exakt antal bilder, märkt att det har varit 

betydligt fler bilder 2010 än 1932 och 1976. Att antalet enheter under kategorin ”Fristående 

bilder/Bildkollage” 2010 var fler än tidigare år ger också en fingervisning om att vår iakttagelse 

stämmer. Som vi tidigare nämnt i forskningsläget visade även Widestedts studie att en ofantlig 

ökning av bilder i bröllopsrapportering skett sedan 1888.  

I undersökningen har vi även studerat vilka skribenter och fotografer som varit aktiva för att 

få reda på om materialet är egenproducerat eller inköpt från nyhets- eller bildbyråer. 1932 och 

1976 var texterna och bilderna ofta osignerade och därför har det varit det svårt att avgöra. Vi har 

därför valt att inte redovisa detta i undersökningen, men resultatet finns att tillgå i datamatrisen. 

Under vårt arbete har vi kodat var och en för sig, men vi har alltid resonerat och diskuterat 

kring innehållets huvudsakliga tema och vinkel, samt hur många procent av sidan som upptagits 

av materialet. Vi anser att detta gör vårt resultat mer tillförlitlig eftersom två hjärnor arbetar bättre 

än en.  

Källor och avgränsningar 

Vi har i vår studie undersökt AB, SvD, SDS och VF. Vi valde dessa tidningar för att under-

sökningen skulle få en bredd. Tidningarna skiljer sig åt i politisk färg och i det avseendet att de är 

lokala eller rikstäckande. AB är rikstäckande och stod politiskt folkpartiet nära fram till 1956, men 

är sedan dess socialdemokratisk.11 SvD ser sig som obunden moderat, är rikstäckande och utgiven 

i Stockholm.12 SDS utges i Malmö och betecknade sig som moderat fram till 1966, men är sedan 

dess oberoende liberal.13 VF betecknar sig som socialdemokratisk och ges ut i Umeå men täcker 

hela Västerbottens län.14  

                                                        
11 Gustafsson, Karl Erik och Oscarsson, Ingemar, Nationalencyklopedin, ”Aftonbladet”, http://www.ne.se/lang/aftonbladet (hämtad 
2010-12-07).  
12 Sandlund, Elisabeth, Nationalencyklopedin, ”Svenska Dagbladet”, http://www.ne.se/lang/svenska-dagbladet (hämtad 2010-12-
07). 
13 Vallinder, Torbjörn, Nationalencyklopedin, ”Sydsvenska Dagbladet Snällposten”, http://www.ne.se/lang/sydsvenska-dagbladet-
snällposten (hämtad 2010-12-07). 
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Vår tanke från början var att undersöka två dagstidningar och två kvällstidningar, men eftersom 

AB var den enda svenska kvällstidningen som grundats innan 1932 undersökte vi istället tre 

dagstidningar och en kvällstidning. Vi valde att ha med en kvällstidning för att se om tidningens 

form påverkar rapporteringen om kungliga bröllop.  

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka tidningarnas huvuddelar. Vi har bortsett från 

övriga delar, exempelvis sport-, radio- och tv-sidor, då de inte varit intressanta för vår under-

sökning. Vi har heller inte räknat löpsedlar eftersom sådana inte funnits till alla tidningar alla år. 

Bilagor som kostar extra har inte räknats och inte heller tidningarnas innehållsförteckningar. I 

SDS har vi funnit olika upplagor av lokaldelen Omkretsen, där har endast Malmö-upplagan räknats 

för att inte ge ett missvisande resultat då bilagorna till störst del bestått av likadant material.  

Vår undersökningsperiod börjar tre dagar före och sträcker sig till tre dagar efter respektive 

bröllopsdag (sammanlagt sju dagar). VF utkommer inte på söndagar och därför har endast sex 

dagar räknats i denna varje år. Bröllopet 1932 hade en borgerlig vigsel den 19 oktober, samt en 

kyrklig vigsel den 20 oktober, vi har utgått från den kyrkliga när vi valt dagar att räkna.  

HISTORISK BAKGRUND 

De svenska kungliga bröllopen 1932 - 2010 

Historiskt sett har kungligheter gift sig strategiskt av politiska skäl för att skapa samarbeten länder 

emellan och mäktiga dynastier. I de två senaste svenska bröllopen mellan Karl XVI Gustaf och 

drottning Silvia, samt mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel är det dock kärleken som 

har fått avgöra äktenskapsvalet. I dessa fall har kungligheterna gift sig med en kvinna eller en man 

”av folket”. Andra exempel på sådana äktenskap är det mellan prins Charles av Wales och 

prinsessan Diana och det mellan kronprins Haakon av Norge och prinsessan Mette-Marit. 

Fenomenet genererar diskussioner, många är fortfarande kritiska mot att kungligheter gifter 

sig med ”vanliga människor”. Men trots eller kanske tack vare detta har bröllopen fått en enorm 

medial uppmärksamhet och omges av ett slags rojalistiskt glans.  

 

Att det kungliga blodet tunnas ut genom äktenskap med vanligt folk behöver […] inte innebära 

att kungahusets position försvagas. Tvärtom. Sagoskimret kan istället intensifieras. Magin 

förstärkas. En bröllopskyss och hux flux förvandlas flickan av folket eller grabben från gymmet 

till sagornas prinsessa eller prins. Att något sådant kan ske bevisar väl om något att det är något 

alldeles särskilt med de kungliga?15 

 

                                                                                                                                                                             
14 Nationalencyklopedin, ”Västerbottens Folkblad”, http://www.ne.se/lang/västerbottens-folkblad (hämtad 2010-12-07). 
15 Svensson, Per, Han som aldrig fick bli kung – Berättelsen om Karl den XVI Gustafs pappa, Nordstedts, Stockholm, 2006, s. 117. 
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Arvprins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla 1932 

Arvprinsen Gustav Adolf träffade sin blivande hustru Sibylle (senare Sibylla) av Sachsen-Coburg-

Gotha under ett släktbröllop i London 1931. Sibyllas far var kusin med Gustav Adolfs mor, 

kronprinsessan Margareta och de blivande makarna var med andra ord sysslingar.16  

Den 16 juni 1932, på Gustav V:s 74års-årsdag, offentliggjordes deras förlovning i Coburg. I 

dåtidens Tyskland blåste en förändringarnas vind och Nationalsocialisterna med Hitler i spetsen 

skulle gå till val bara en månad senare. Förlovningen möttes därför av en del kritik från svenskt 

håll. Dagens Nyheters rubrik över förlovningsreportaget den 17 juni löd ”Tredje riket gör honnör”. 

Några dagar tidigare hade samma tidning rapporterat att Coburg var ”oerhört national-

socialistiskt, fastän kanske mest tonvikten på det första sammansättningsordet”, samt att det 

fanns ”de som inte hålla det för otroligt att Hitler som gammal vän till familjen i Veste Coburg 

och Callenberg kommer att dyka upp vid gratulationskoren på slottet efter förlovningen”17 

Den 19 oktober 1932 vigdes Gustav Adolf och Sibylla borgerligt i Coburg, vigselförrättare var 

den nazistiske borgmästaren Frans Schwede och endast ett fåtal vittnen närvarade. Dagen därpå, 

den 20 oktober, skedde den kyrkliga ceremonin i Moritzkyrkan.18 Staden var pyntad med hakkors 

efter Hitlers stadsbesök tidigare samma vecka och i Svenska Dagbladet kunde man dagen efter 

vigseln läsa att det bland bröllopsgästerna fanns en ung man i ”Hitlers onekligen klädsamma 

svarta SS-uniform”.19  

Bröllopet genererade försäljning av varor med anknytning till det och butikernas skyltfönster 

pryddes med fotografier föreställande brudparet och en blågul Sibylla-docka fanns till salu.20 

Olika krogar och värdshus sålde även ett speciellt bröllopsöl och ett minnesalbum annonserades 

ut till försäljning redan innan vigseln ägt rum21 

Bröllopet bevakades flitigt i medierna och både vid förlovningen och vid bröllopet fanns 

svenska korrespondenter på plats. 

Kung Carl XVI Gustav och Silvia Sommerlath 1976 

Kung Carl XVI Gustaf träffade chefvärdinnan Silvia Sommerlath under de Olympiska Spelen i 

München 1972. Kungen bjöd redan samma kväll in henne till en familjemiddag och hon tackade 

omgående ja.22 De inledde kort därefter en romans som de försökte hemlighålla i nästan fyra år. 

Den 12 mars 1976 kungjordes slutligen deras förlovning. Regeringsreformen 1974 innebar att 

                                                        
16Svensson, Per, 2006, s. 104-105. 
17 Ibid. s. 128. 
18 Ibid. s. 161. 
19 Ibid. s. 166. 
20 Ibid. s. 160. 
21 Ibid. s. 162. 
22 Rangström, Lena, En brud för kung och fosterland. Kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Carl XVI Gustaf, 
Livrustkammaren/Atlantis, Stockholm 2010 s. 399 – 400. 
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kungen inte behövde regeringens medgivande till förlovningen, men dåvarande statsminister Olof 

Palme hade informerats om förlovningen kvällen innan eklateringen och han blev även den första 

att gratulera paret.  

Silvia välkomnades med öppna armar av det svenska folket och journalisterna hyllade hennes 

person i tidningarna med rubriker som ”Silvia – fantastiskt fynd som Sveriges drottning”.23 

Den 19 juni 1976 ägde bröllopet rum i Storkyrkan i Stockholm. Även drottning Josefina 1823 

och drottning Lovisa 1850 gifte sig detta datum.24 För första gången i Sveriges historia direkt-

sändes ett kungligt bröllop. Det innebar en rusning efter tv-apparater, särskilt stor var efterfrågan 

på att hyra färg-tv och några dagar innan vigseln var butikernas lager tömda.25 

Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling 2010 

När kronprinsessan Victoria kom tillbaka till Sverige 2002 efter att ha varit i USA två år började 

hon träna på ett gym i Stockholm som hennes vän hade rekommenderat. Där träffade hon den 

personliga tränaren Daniel Westling och de blev snabbt goda vänner.26 Vänskapen växte snart till 

något mer och de blev ett par. Den 24 februari 2009 offentliggjordes förlovningen mellan de 

båda och eklateringen sändes via webbplatsen You Tube.27  

Den 19 juni 2010 vigdes paret och bröllopet var det första kvinnliga tronföljarbröllopet i den 

svenska regentlängden28   

Bröllopet direktsändes i Sveriges television och var enligt dem det största evenemanget som 

någonsin har bevakats i Stockholm.29  

Upplagesiffrorna för Aftonbladet dagen efter bröllopet mellan Victoria och Daniel var de 

högsta för tidningen sedan 11 september 2001. Aftonbladets chefredaktör Jan Helin var nöjd med 

den kraftiga upplageeffekten det kungliga bröllopet medförde, men ville inte uttala sig om några 

exakta försäljningssiffror. Han menade att kvällstidningar är något som läsarna gärna betalar för 

vid sådana tillfällen.30  

                                                        
23 Rangström, Lena, 2010, s. 401. 
24 Sveriges Kungahus, ”Historik och Traditioner”, 
http://www.royalcourt.se/brollopet/historikochtraditioner.4.1a6f639212652d9b15a8000132.html (hämtad 2010- 11-12). 
25 Rangström Lena, 2010, s. 404. 
26 Popova, Susanna, Svd.se, ”Victoria och Daniel: ’Så träffades vi’”, 2010-08-19, 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/prinsessbrollop/victoria-och-daniel-sa-traffades-vi_5157861.svd (hämtad 2010-11-12) 
27  Rangström, Lena, 2010, s. 6.  
28 Sveriges Kungahus, ”Kronprinsessparets bröllop”, 
http://www.royalcourt.se/brollopet/brollopsdagen.4.1a2467a10ad032dc2680007839.html (hämtad 2010-11-12) 
29 Ibid.   
30 Marklund, Mikael, Medievärlden, ”Mobiltrafiken kronan på verket för Bladet”, 2010-06-22, 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2010/06/mobiltrafiken-kronan-pa-verket-for-bladet (hämtad 2010-12-25). 
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Kungligheter och media genom historien  

Drottning Filippa och Vadstena Kloster 

Kulturhistoriskt sett har media inte enbart bestått av de klassiska kanalerna; press, radio och tv, 

utan även av spatiala medieformer såsom diorama, vaxfigurer och monument.31  

Kungligheter har genom historien skickligt använt sig av dessa kanaler för att grunda och 

upprätthålla en kontakt med folket och ett fortsatt förtroende för sin egen person och 

kungadömet. Redan på 1400-talet kan vi se sådana spår i svensk historia då prinsessan Filippa av 

England (senare drottning Filippa, gift med Erik av Pommern, dåvarande kung av Sverige, 

Danmark och Norge) lät upprätta sin egen grav i Vadstena Klosterkyrka, där hon så småningom 

skulle begravas 1430. 

Genom upprättandet av monumentet hade hon inte bara bestämt var hon skulle begravas, 

utan också smyckat platsen på ett sådant vis att hennes generositet och anknytning till klostret 

blev synlig.32 Vadstena kyrka var under 1400-talet den mest besökta kyrkan i Norden och 

drottning Filippa fick mycket god publicitet genom monumentet. 33 

Karl XVI Johan och monumentet 

Även på 1800-talet fungerade monument som en kommunikationskanal till folket. Monumenten 

hade ett flertal mediala funktioner, exempelvis skulle de genom sin fysiska närvaro pedagogiskt 

tvinga fram och lära folket om särskilda idéer och ideal.34  

I början av november 1854 uppmärksammades den kommande installationen av en staty 

föreställande Karl XIV Johan i Stockholm. Information om vilka kungligheter och tjänstemän 

som var inbjudna och hur ceremonin skulle gå till publicerades i bland annat Aftonbladet. Läsarna 

kunde även ta del av annonser om litteratur som berörde hovet, en titel bland andra var ”Konung 

Carl XIV Johans Historia” och köparna av boken skulle även få en reproduktion av statyn i 

miniformat.35 

Upprättandet av rojalistiska statyer blev ett strategiskt verktyg för hovet att nå ut till folket. 

Under den här tiden uppmärksammade dessa installationer som mediehändelser genom 

tidningsartiklar, dikter, pamfletter, annonser, böcker och andra mediala former och nådde på så 

vis en bred publik.36  

                                                        
31 Berglund, Louise, ”Queen Philippa and Vadstena Abbey. Royal Communication on a Medieval Media Platform” ur Jönsson, Mats och 
Lundell, Patrik (eds) Media and Monarchy in Sweden, Nordicom, Göteborg, 2009, s. 36.  
32Ibid. s. 23. 
33Ibid. s. 24. 
34 Ibid. s.36 
35 Ibid. s. 36–37. 
36 Ibid. s. 42–43. 
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Prinsessan Diana 

För att ta ett mer modernt exempel på när kungligheter uppmärksammats stort i svenska medier 

kan vi nämna prinsessan Dianas död 1997. Hon blev förföljd av paparazzofotografer i Paris och 

omkom i en bilolycka. Både Expressen och Göteborgsposten rapporterade om olyckan på sin första-

sida morgonen efter. Sveriges Television och TV4 satte in extra nyhetssändningar under dagen och 

huvudsändningarna på kvällen handlade också till största del om olyckan. Utsända medarbetare 

rapporterade från London och Paris. I radio sattes extrasändningar in och i Lunchekot i P1 rappor-

terade man från London och sände ett uttalande av premiärminister Tony Blair och även en 

korrespondent i New York redogjorde för reaktionerna händelsen hade väckt i USA. Dagens eko 

innehöll en intervju med en kändisfotograf och även en resumé av prinsessans liv.37  

Nyheten fick störst utrymme i kvällstidningarna, de hade tre gånger så mycket material om 

olyckan än vad morgontidningarna hade. Aftonbladet, Expressen och Göteborgsposten publicerade 

även minnesbilagor om prinsessan och de två sistnämnda publicerade även bilagor i samband 

med begravningen. Tillsammans motsvarade nyheterna om Diana i de tre tidningarna 274 

tabloidsidor, något mer än sex normaltjocka kvällstidningar.  

Nyhetsinslagen om prinsessan i tv utgjorde omkring en fjärdedel av total programtid i alla tv-

kanaler medan nyhetsmaterialet i radio utgjorde knappt en femtedel.38 

Den svenska kungafamiljen 2010 

Berättelserna om den svenska kungafamiljen är i medierna många och ständigt aktuella. Förutom 

kronprinsessans bröllop har medierna under 2010 rapporterat flitigt om kungligheternas privatliv. 

Historier som uppmärksammats är bland annat uppbrottet mellan prinsessan Madeleine och 

dåvarande fästmannen Jonas Bergström, prins Carl-Philips romans med den före detta 

dokusåpadeltagaren och utvikningsmodellen Sofia Häggkvist, samt utkommandet av boken Den 

motvillige monarken om Carl XVI Gustafs liv som bland annat uppdagade en skandalös 

otrohetsaffär.  

                                                        
37 Ghersetti, Marina, 2000, s. 82–83. 
38 Ibid. s. 84. 
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De journalistiska faserna 

Journalistiken har genomgått stora förändringar under det förra seklet. Dessa har främst gjort sig 

synliga genom en mer självständig journalistik i förhållande till samhällets olika institutioner. 39  

Göran Leth har diskuterat journalistikens historia från 1645 och menar att man kan dela in den i 

fyra huvudepoker. Den första kallar han ”Den auktoritära eran” (1645-1809), den andra för ”Den 

liberala journalistikens era” (1810-1883), den tredje benämner han som ”Partipresseran” (1884-

1982) och den sista ”En ny liberal era” (1883-). Leth har dessutom delat in dessa epoker i olika 

faser. Vi har endast använt oss av de två sista epokerna och valt ut de faser som tidsenligt 

stämmer överrens med vår undersökning och beskrivit dem nedan.  

Partijournalistik; Sensation och information (1905-1932) 

Den här fasen inleddes när den liberale partiledaren Karl Staaff blev statsminister. I och med 

detta förlorade de konservativa sitt maktmonopol och den svenska politiken förändrades. Den 

allmänna rösträtten infördes och Sverige blev en demokrati. Socialdemokraterna blev riksdagens 

största parti, medan de liberala partierna hade stora svårigheter att klara polariseringen inom 

politiken.40  

Sveriges ekonomi försämrades på grund av första världskriget. Det bidrog till större sociala 

motsättningar som i hög grad präglade politiken och som i sin tur påverkade journalistiken. Detta 

innebar att det rådde ett intensivt debattklimat efter redan angivna partilinjer, och det var svårt 

för de opinioner som inte hade någon partitillhörighet att göra sig hörda. Respekten för fakta var 

liten och det övergripande propagandasyftet tillät det mesta. Under första världskriget blev 

nyhetsförmedlingen påtagligt mer propagandabaserad.41 Inom dagspressen innebar det en 

partipolitisk färgad syn på samhället och tidningarna skulle företräda det egna partiet. De 

redaktionsansvariga hade under den här fasen en nära anknytning till tidningens politiska 

ställningstagande.42 

Folkhemsjournalistik; anpassning och egensinne (1933-1955) 

I och med krisuppgörelsen 1933 inleddes den andra fasen. Genom en överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna och Bondeförbundet om arbetslösheten utjämnades de sociala mot-

sättningarna. Sverige hade gått oskadda genom kriget och en ekonomisk uppbyggnad av landet 

påbörjades. Välfärdsbygget blev en viktig punkt för det politiska systemet och den social-

                                                        
39 Hadenius, Stig, Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart, 2008, s. 282. 
40 Leth, Göran, Svensk journalistik: perioder och problem ur Presshistorisk årsbok 1998, s.101. 
41 Ibid 1998, s.101-103. 
42 Hadenius, Stig, Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart, 2008, s.282. 
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demokratiska statsministern Per Albin Hanssons folkhem växte fram och både speglades och 

definierades genom pressen.43  

Under kriget utmärkte sig anpassningen till det nya Tyskland i flera svenska tidningar, bland 

annat Aftonbladet. Flera studier visar att svensk press ”behandlade judarna som en individlös 

massa, vars öde endast bemöttes med likgiltighet.”44 

Uppbrott från partitraditionen; objektivitet eller självständighet (1956-1982) 

Den här perioden kännetecknades av tredje världens frigörelse från de gamla kolonialmakterna, 

men även av militärt motstånd mot den frigörelsen. Västvärlden sympatiserade med 

befrielserörelserna och kritiserade också det egna samhället. Regeringssamarbetet med 

Socialdemokraterna och Bondeförbundet som uppkom under den förra fasen började upplösas.  

Sverige delades i ett borgerligt och ett socialistiskt läger och 1976 kom en borgerlig regering till 

makten. Miljö- och kärnkraftsfrågor kom upp på agendan och detta ledde till nya former av 

engagemang och nya allianser inom politiken.45  

Tanken om journalisten som vakthund växte sig starkare och ”skjutjärnsjournalistiken” fick 

sitt genombrott vid den här tiden.46 Detta märktes genom att de mer obekväma frågorna 

uppmärksammades i medierna. På 1950-talet blev kvällstidningsjournalistik stilbildande för 

dagspress och i radion och televisionen var framväxten av en oberoende nyhetsjournalistik 

karaktäriserande.47  

Vänstervågen under 60-talet resulterade i att journalistiken blev mycket samhällskritisk. På 60-

talet uppkom även objektivitetsdebatten som blev något av en motståndsrörelse till själv-

ständigheten inom journalistiken.48  

Under denna period gick upplagespiralen nedåt för den svenska pressen och de lokala och 

regionala socialdemokratiska tidningarna var de som hade särskilt stora svårigheter. De politiska 

makthavarna försökte, genom presstöd, rädda partipressen från att gå under.49  

Under 70-talet var televisionen det mest tongivande mediet, men även radion och storstads-

pressen markerar en självständig linje i kontroversiella frågor.50 

 

                                                        
43 Leth, Göran, 1998, s. 104–106. 
44  Ibid s. 106. 
45 Ibid. s. 107. 
46 Ibid. 
47 Hadenius, Stig, Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart, 2008, s. 282. 
48 Leth, Göran, 1998, s. 108. 
49 Ibid. s. 109. 
50 Hadenius, Stig, Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart, 2008, s. 283. 
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Liberal renässans; maktfullkomlighet och flockmentalitet (1983 – )  

Nyliberalismen hade sitt stora genombrott under den här fasen och både höger- och vänster-

politiska partier uppfylldes av ett slags nyliberalt patos. Berlinmurens fall 1989 innebar att 

kommunismen dog ut och många av Europas vänsterpartier bekände sig till liberala värderingar.51  

Man gick helt ifrån partitraditionen inom journalistiken och det märks tydligt genom till 

exempel den av Aftonbladet skapade ”Raineraffären”. Den tvingade fram en socialdemokratisk 

regeringsmedlems avgång och under den här fasen blev det vanligt för de socialdemokratiska 

tidningarna att kritisera företrädarna för det egna partiet.52 

Den fjärde fasen präglades också av en ökad publikanpassning. Medierna blev tvungna att ta 

hänsyn till publikens intressen och denna utveckling ses ofta som synonymt med en kommers-

ialisering. Fasen gav även ett större utrymme till de mer personligt profilerade journalisterna. 53   

 I nyliberalismens spår avvecklandes dessutom radio- och tv-monopolet vilket ledde till att 

kommersiella kanaler tillkom och detta innebar en stark dominans av stora ekonomiska aktörer.54   

Nyhetsvärdering 

Nyhetsvärdering är ett viktigt moment inom journalistiken. Vad blir en nyhet? Och varför? Flera 

journalistikforskare har sökt svaret på de frågorna. På 20-talet menade forskaren Walter Lippman 

att kraven för att någonting skulle bli en nyhet var att det skulle väcka känslor hos mottagaren 

och erbjuda möjlighet till identifikation. Henk Prakke presenterade i slutet på 60-talet tre faktorer, 

vilka han menade var avgörande för att en händelse skulle bli en nyhet, dessa var; avstånd i tid, 

kultur och rum. Med detta menar han alltså att en händelse som ligger nära i tid, handlar om 

sådant som människor lätt kan relatera till, samt sker i närheten har störst möjlighet att bli en 

nyhet. I helhet råder dessa värderingsramar fortfarande inom nyhetsjournalistiken, men Prakke 

har helt bortsett från sensationer och ovanliga händelser som viktiga faktorer.55 

Journalistforskaren Einar Østgaard menar å andra sidan att sensation är ett krav för att en 

händelse överhuvudtaget ska bli en nyhet.56 

Flera andra forskare har gett sig i kast med att försöka definiera nyhetsvärderingsprocessen 

genom liknande kriterier. I slutet på 80-talet knöt den svenska forskaren Håkan Hvitfeldt på 

många sätt an till tidigare internationell forskning, men framhöll väsentligheten av begriplighets-

kriteriet. Vidare har han definierat nyhetsvärderingen i nedanstående punkter.  

                                                        
51 Leth Göran, 1998, s. 109. 
52 Ibid. 
53 Hadenius, Stig, Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart, 2008, s. 283. 
54Leth Göran s. 1998, s. 110. 
55 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper, 2004, s. 223–224. 
56 Ibid. s. 251. 
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För att en händelse ska uppmärksammas ska den:   

 Handla om politik, ekonomi, brott eller olyckor.  

 Vara viktig eller relevant 

 Handla om olika slag av avvikelser.  

 Utspela sig på kort avstånd i olika dimensioner till mediets spridningsområde 

 Vara konsonanta med journalisternas och publikens värderingar.  

 Handla om eliter.  

 Vara begripliga för mediernas publik.  

 Beröra enskilda personer.57  

 

Nyhetsvärderingen har således förändrats över tid. Det ökade utbudet av nyhetskanaler och 

konkurrensen om publiksiffror har inneburit att enkla och dramatiska händelser, exempelvis 

brott, prioriteras. Inriktningen på brott har ökat i nyhetsprogram, men någon dramatisk höjning 

av brott i verkligheten har inte skett.58 

Sensationsjournalistik 

Enligt nationalencyklopedin är sensationsjournalistik ”journalistik inriktad på det spektakulära i 

skeendet, ofta med fokus på kända människor och skandaler. Formen är förknippad främst med 

1800-talets amerikanska tidningsutveckling och med framväxten av 1900-talets tabloidpress.”59  

Hos många forskare används sensationsjournalistik synonymt med begreppen underhållnings-, 

kvällstidnings- och skvallerjournalistik. I allmänhet handlar det om människor i oväntade eller 

ovanliga situationer, människor som avviker från förväntat beteende eller om kändisar och 

kungligheter.60  

Under senare decennier talar många forskare om en förskjutning i nyhetsjournalistiken där 

sensationsjournalistiken har fått mer utrymme i nyhetstext på bekostnad av bevakningen av 

händelser som är viktiga och relevanta för samhället.61 De journalistiska produkterna är 

berättartekniskt utstuderade, inte sällan på bekostnad av sanning och väsentlighet. Det handlar 

om att fånga publiken och hålla den kvar och på grund av konkurrensen av andra berättare, som 

det enorma nyhetsflödet innebär, gäller det att fånga publiken med annat än information.62  

Journalistiken rör sig mot en mer underhållande och dramatiserad diskurs istället för en 

informerande och detta gör att det blir allt svårare att urskilja vad som är information och vad 

                                                        
57 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper, 2004, s. 228. 
58 Hvitfelt, Håkan, Efter journalistiken? Om medier och journalistik i förändring ur Carlsson Ulla (red) Medierna i samhället. Kontinuitet 
och förändring, NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet, Göteborg, 1999, s. 44. 
59 Nationalencyklopedin, ”Sensationsjournalistik”, http://www.ne.se/sensationsjournalistik (hämtad 2010-11-16) 
60 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper, 2004, s. 251. 
61 Ibid. s. 241. 
62 Hvitfelt, Håkan, 1999, s. 44. 
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som är underhållning. Detta sker i huvudsak på två sätt. För det första hamnar mycket av 

mediernas innehåll i en genreöverskridande infotainment-kategori där journalister behandlar 

faktamaterial med klassiska dramaturgiska mönster och nyheter övergår från att ha varit rapporter 

till att bli berättelser. I debatten liknas dessa berättelser som minidramer med förenkling, 

konfrontation och personifiering som utmärkande drag.  

För det andra produceras det fiktionsmaterial med en uppenbar dokumentär prägel. Här 

förhöjs dramatiken och sensationsnivån genom inslag av realism. Alltså blir gränsen mellan fakta 

och fiktion alltmer oklar både inom nyhets- och underhållningsgenrerna.63 

Flera debattörer menar att viktiga frågor som rör politik och ekonomi trivialiseras och att inte-

gritetskränkande avslöjanden av intima relationer och personliga förehavanden istället  hamnar på 

nyhetsplats. Detta sker inte endast i kommersiella medier som veckopress och kvällstidningar 

utan det finns även tydliga tendenser av detta i de medier som brukar betraktas som kvalitets-

medier, nämligen public service-medierna och morgontidningarna.64  

TEORETISK ANSATS 

Sagans morfologi och journalistikens dramaturgi 

Vladimir Propps bok Sagans morfologi från 1928 är ett viktigt verk inom litteraturvetenskapen. I 

boken och i den kompletterande uppsatsen Undersagans transformationer utrönade han för under-

sagan en formaliserad narrativ grammatik – eller dess ”morfologi” som han själv sade.65  Det 

Propp observerade i sina studier var att undersagornas personer, hur olika de än må vara om 

utseende, kön, ålder, sysselsättning, nomenklatur och andra statiska, attributiva kännetecken, ändå 

utför samma handlingar inom sagans händelseförlopp.66 Propp tog med andra ord sin utgångs-

punkt i sagornas strukturellt bärande drag, alltså de handlingar personerna i berättelsen utför, eller 

rättare sagt dessa personers och handlingarnas funktionella roll i helheten.  

Dessa handlingsfunktioner delade Propp in i ett sorts idealschema vari undersagornas struktur 

alltid bestod, även om samtliga inte behövde finnas representerade. Aktanterna (berättelsens 

personer) är de som utför eller drabbas av dessa funktioner och är fixerade i sju stycken roller; 

skurken (antagonisten), givaren, hjälparen, den man söker efter, sändaren, hjälten samt den falske 

hjälten. Samma person kan inneha flera roller och flera personer kan inneha en och samma roll.  

Sammanlagt är funktionerna 31 till antalet och kan delas in i sammanhängande oppositions-

grupper som för berättelsen framåt, exempelvis förbud/överträdelse eller kamp/seger. Sagan 

                                                        
63 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper, 2004, s. 242. 
64 Ibid. s. 243. 
65 Aspelin, Kurt, Textens dimensioner – Problem och perspektiv i litteraturstudiet, Stockholm, 1975, s.90. 
66 Propp, Vladimir, Undersagans transformationer ur Aspelin Kurt, Lundberg Bengt A. Form och struktur – Texter till en metodologisk 
tradition inom litteraturvetenskapen, Bokförlaget PAN/Nordstedts, Stockholm, 1971, s. 99. 
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börjar med en upptakt, i form av antingen ett felsteg, en ogärning eller en brist, fram till upp-

lösningen, till exempel ett lyckligt bröllop, och däremellan ligger några av de övriga funktionerna. 

 Propp begränsade medvetet sin undersökning till att handla om just undersagan - en specifik 

typ av folklig sagodiktning. Hans slutsatser har dock i efterhand applicerats på modernare verk 

och lett litteraturforskningen in på nya spår.67  

 

Alla journalistiska berättelser handlar om att fånga något som publiken känner igen och kan 

identifiera sig med. Man kommer därför att i nyhetsdramaturgin ta till stereotyper och 

schabloner i syfte att förenkla och förtydliga skeenden. Det rör sig om samma retoriska grepp 

som i den traditionella sagan, där det onda ställs mot det goda, bovar mot hjältar och rika mot 

fattiga.68  

 

Inom journalistiken är målet att göra om en verklig händelse till en berättelse som är viktig och 

intressant för publiken. Alla nyheter är bearbetningar av verkligheten och nyhetsberättelsen 

utformas enligt berättartekniska mallar som finns i vår kultur. Berättandet är en kulturell process 

där man förmedlar mänskliga erfarenheter och gör dem begripliga och nyhetsförmedlingen är en 

del i denna berättartradition.69  

Berättartraditionen kallas i allmänhet för berättarteknik eller dramaturgi och denna tillämpas 

ofta på journalistiskt material. Dramaturgi inbegriper berättelsens handling, konflikt och aktörer.70 

Den klassiska berättelsen följer en tidslinje där varje sekvens leder till en annan och utgör en 

följd av den förra. I berättelsen finns alltid orsak och verkan och dessa orsakssamband är även 

viktiga i nyhetsrapporteringen. Journalisterna strävar efter att sätta enskilda händelser i ett 

sammanhang, ge förklaringar och ibland förutse kommande konsekvenser.71 

 Även berättelsens uppbyggnad kring en konflikt är viktig. Det är konflikten som skapar 

dynamik och därigenom spänning. I journalistiska texter är konfliktvinkeln den vanligaste. Fokus 

läggs på motsättningar mellan personer, organisationer och stater och dessa blir ofta upp-

förstorade. Ofta är konflikterna förknippade med någon typ av fara eller kris, antingen för en 

enskild person eller för hela samhället.72 Det som utmärker en journalistisk form av berättelse är 

att den har en viss berättarteknik som styr urvalet av fakta i en händelse. Förenkling, vinkling (att 

en aspekt sätts i centrum) och personifiering är de vanligaste greppen.73 

                                                        
67 Propp, Vladimir, 1971,  s. 90–91. 
68 Hadenius, Stig, Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart, 2008, s.315. 
69 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper, Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Malmö 2004, s. 253. 
70 Ibid. s. 254 
71 Ibid. s. 255. 
72 Ibid. s. 256. 
73 Hadenius, Stig, Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart, 2008, s. 314. 
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Den traditionella berättelsen är också alltid personifierad, det finns en huvudperson och dennes 

handlingar är det centrala. Berättelserna handlar sedan ofta om att huvudkaraktären motarbetas 

av en eller flera personer. Ju starkare motstånd och hinder som står i vägen, desto starkare blir 

dramatiken.  

Huvudpersonerna i berättelsen tillhör oftast någon typ av samhällelig elit och de är genom 

utmärkande karaktärsdrag lätta att placera in i olika kategorier; den onde och den gode, förövaren 

och offret, överheten och den förtryckte. Dessa personer är ofta lätta att identifiera sig med och 

detta är en förutsättning för att läsaren ska engagera sig i och ta del av berättelsen. 74 

Personifieringen leder i och med detta till att publiken blir intresserad och berörd och är ett 

enkelt sätt att förenkla komplicerade samband och strukturer.75  

För att ta ett exempel på hur denna berättarteknik appliceras på journalistiken kan man dra sig 

till minnes rapporteringen om prinsessan Dianas liv och död. Det fanns tydliga paralleller till 

folksagans dramaturgi; en konfliktfull intrig som handlade om en helgonlik prinsessa, ett okänsligt 

och kallt kungahus, hänsynslösa fotografer, en modig broder och en sörjande allmänhet.76  

                                                        
74 Nord, Lars och Strömbäck, Jesper, 2004, s. 257. 
75 Ibid. s. 257. 
76 Ghersetti, Marina, 2000, s. 250. 
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UNDERSÖKNING 

Vi har i vår undersökning sammanlagt räknat 3038,5 sidor varav 416,5 sidor bestod av bröllops-

rapportering i sammanlagt 822 enheter. Detta motsvarar 13,7 procent av tidningarnas innehåll alla 

år. Vår datamatris och våra artikelkommentarer omfattar 100 sidor och kan därför inte bifogas i 

uppsatsen, de förvaras istället hos oss och kan tillgås om intresse finns. Vi har nedan samman-

fattat det vi funnit mest centralt för våra frågeställningar och sammanställt resultatet i diagram, 

tabeller, listor, samt förklarande text.   

Mängden bröllopsrapportering 

Hur stort utrymme bröllopsrapporteringen har fått skiljer sig åt, både mellan tidningarna och 

mellan åren. Vi har nedan illustrerat detta med ett diagram som visar hur många procent av 

respektive tidnings totala innehåll som har bestått av bröllopsmaterial varje år.  

Andel bröllopsrapportering i tidningarna
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Figur 1: Andel bröllopsrapportering i tidningarna 1932-2010 

 

Som framgår av diagrammet har bröllopsrapporteringen successivt ökat mellan 1932 och 2010 i 

samtliga tidningar. Det visar även att SvD 1932 och 1976 hade störst andel bröllopsmaterial, men 

att AB ligger klart i topp 2010. Lokaltidningarna SDS och VF har under den studerade perioden 

alltid haft en mindre andel bröllopsrapportering än de stockholmsbaserade tidningarna, AB och 

SvD. VF har dock haft allra minst rapportering alla år.  
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Bröllopsbilagor 

Något som har påverkat resultatet väsentligt är att bröllopsbilagor tillkommit på senare tid. 1932 

förekom inga sådana och inte heller 1976, men Del 2 i SvD den 20 juni 1976 bestod enbart av 

ämnen som uppmärksammades med anledning av bröllopet. Därmed inte sagt att allt material har 

räknats in i datamatrisen då många texter till exempel handlade om historiska kungligheter och 

bildernas motiv exempelvis var Bernadottes släkträd.  

2010 började rena bröllopsbilagor förekomma. AB hade en tidning som hette Bröllopsbladet och 

var en gratisbilaga.  Under den studerade perioden utkom denna bilaga varje dag fram till och på 

bröllopsdagen. Sammanlagt bestod Bröllopsbladet av 86 sidor dessa dagar. Den 19 juni trycktes 

dessutom en kvällsupplaga av AB som bestod av 35 sidor som endast handlade om bröllops-

dagen. AB:s huvuddel dagen efter bröllopet bestod av 16 sidor, men även en andra del av 

tidningen om 64 sidor utkom där i stort sett allt material berörde bröllopet. Anmärkningsvärt är 

att AB även gav ut bröllopstidningen Royal. Den kostade extra och har därför inte räknats in i 

undersökningen.  

SvD hade den 20 juni 2010 en bilaga om 56 sidor där en stor del av materialet handlade om det 

kungliga bröllopet. Till SDS medföljde en bröllopsbilaga på 12 sidor samma dag. VF är den enda 

tidningen som inte har haft någon bröllopsbilaga under den studerade perioden.    

Materialets vinkel 

Tidningarna har från 1932 till 2010 förändrats i fråga om hur bröllopsrapporteringen vinklats. Vi 

har här nedan redovisat det med tre diagram över fördelningen mellan positivt, neutralt och 

negativt material varje år. Siffrorna på staplarna i diagrammen visar hur många sidor av tidningen 

som sorterats under respektive kategori. Under diagrammen har vi i en förklarande text gett 

exempel på positiva och negativa texter från varje tidning i de fall det funnits. När vi kodade 

enheterna hade vi kategorin ”både och” i kodboken. Den innefattade sådana enheter som lyfte 

fram både positiva och negativa aspekter. Få enheter hamnade i denna kategori och därför har vi i 

diagrammen valt att dela kategorin och placera hälften under kategorin ”positivt” och hälften 

under kategorin ”negativt”. Bildkollagen och fristående bilder har alltid räknats som positiva och 

enkäter har inte räknats alls.    
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Materialets vinkel 1932
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Figur 2: Materialets vinkel 1932 

Aftonbladet 1932  

Den 19 oktober publicerades en refererande text om den borgerliga vigseln.  Borgmästaren, tillika 

vigselförrättaren, Frans Schwede avbildades och beskrevs i artikeln som en ”ståtlig karl som 

utmärkt fint klarade sitt värv”. Han framställdes även som en ”ivrig Hitlerian” som helst hade 

velat bära en nationalsocialistisk uniform, men efter påtryckningar valt civil klädsel. Ett annat citat 

hämtat ur artikeln löd ”Strålande sol lyser från klarblå himmel över den festklädda staden”.77  

En annan positiv artikel var en förstasidesnyhet som publicerades den 20 oktober. Den 

handlar om det kyrkliga bröllopet och har rubriken ”Coburghertigen grät – och tärna svimmade”. 

Artikeln innehöll även citat som ”Nu hördes brus nere från staden. Jubel, hurra och heil – de 

komma” och ”Hela Koburg drog en lättnadens och tacksamhetens suck när solen på torsdags-

morgonen strålande fram över den idylliska gamla staden med dess tinnar och torn, dess 

festklädda gator och torg och dess imposanta Veste på berget ovanför staden. Ty när det är fest 

och bröllop, så bör det också vara solsken.”78  

Svenska Dagbladet 1932 

Under rubriken ”Marskalkar och tärnor vid bröllopet” publicerades den 18 oktober en artikel 

som handlade om förberedelserna av bröllopet. Den tog upp journalisternas närvaro: ”Herrarna 

av pressen ha kommit tillträde, från Berlin, Paris, London, Stockholm, Göteborg och Malmö.” 

Artikeln innehöll även ett flertal målande miljöbeskrivningar, bland annat av rummet där den 

borgerliga vigseln skulle äga rum; ”Med sina träväggar i dyrbara och konstfulla inläggningar, sitt 

                                                        
77 Osignerad, ”Ja, ring och kyss – Sol över Koburg” Aftonbladet, 1932-10-19, s. 1, 20. 
78 Osignerad, ”Coburghertigen grät – och tärna svimmade” Aftonbladet, 1932-10-20, s. 1, 20. 
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facettak och en vacker gammal kakelugn gör det ett högst imponerande intryck trots de små 

proportionerna.”79. Dagen efter den kyrkliga vigseln, den 21 oktober, trycktes en lång artikel som 

sträckte sig över flera sidor. Den handlade om bröllopsdagen i stort och hade rubriker som ”Så 

blevo de lyckligen gifta.”, ”De nyförmälda på väg mot Italien – första anhalt Nürnberg”, ”Vigseln 

i Moritzkyrkan”, ”Praktfullt skådespel” och ”Lysande festligheter”.80  

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1932  

Den 19 oktober fanns under rubriken ”Gratulationscour på Alte Veste – Under två timmars tid 

defilerade 600 personer” en artikel om staden Coburg som gjorde sig redo för bröllopet med 

citatet ”Idag svajar på platsen framför järnvägsstationen i Koburg de svenska, bayerska, 

koburgska, hertigliga färgerna sida vid sida. En glad liten konsert av kulörer i gult, blått, orange, 

grönt och vitt, som välgörande lyser upp […]”.81   

Dagen efter den kyrkliga vigseln, den 21 oktober, refererades bröllopsdagen under rubriker 

som ”Strålande prakt vid kyrkvigseln” och ”Gustav Adolfsminnet flätades vackert in i 

vigseltalet”.82 

Västerbottens Folkblad 1932 

I VF publicerades endast en annons för Svensk Damtidnings bröllopsnummer83 och en negativ 

notis med en bild som föreställde S:t Moritzkyrkan. Notisen löd:  

 

Den borgerliga pressen står just nu som bäst på huvudet med anledning av bröllopet i Koburg. 

Då även Litet av varje vill tillfredställa nyfikenheten på något sätt så meddela vi här ovan bilden 

på S:t Moritzkyrkan i Koburg, där Sibylla och Gustav Adolf skall knyta hymens band som det så 

romantiskt heter.84  

                                                        
79 Eveo, ”Marskalkar och tärnor vid bröllopet” Svenska Dagbladet 1932-10-18, s, 3, 22. 
80 Eveo, ”Så blevo de lyckligen gifta” Svenska Dagbladet, 1932-10-21, s. 3, 14-15, 26.   
81 Ot, ”Gratulationscour på Alte Veste – Under två timmars tid defilerade 600 personer” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1932-10-
19, s. 5, 12. 
82 Ot, ”Strålande prakt vid kyrkvigseln” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1932-10-21, s. 5, 12. 
83 Svensk Damtidning, ”Det stora bröllopsnumret” Västerbottens Folkblad, 1932-10-22, s. 7.  
84 Osignerad, ”Koburgskt” Västerbottens Folkblad, 1932-10-21, s. 5. 
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Materialets vinkel 1976
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Figur 3: Materialets vinkel 1976 

  

Aftonbladet 1976 

På bröllopsdagen publicerades på förstasidan två bilder på brudparet med rubriken ”Årets 

brudpar- med 500 miljoner bröllopsvittnen i tv”85. I tidningen fanns samma dag en artikel om 

bröllopsförberedelserna i Stockholm under rubriken ”Natten då asfalten blommade vid slottet”.86 

Dagen efter bröllopet refererades bröllopsdagen i en krönika med citat som ”Naturligtvis var 

drottningens ögon det vackraste som någon i levande livet sett. ”87 

Den 18 juni handlade en av artiklarna om en alternativ bröllopsfest på Gärdet. Artikeln 

innehöll citat från två av arrangörerna: ”På vår fest är man en i gänget, här finns inga undersåtar” 

och ”Det är en kulturfråga. Vi är motståndare till veckotidningskulturen och den borgerliga kultur 

kungahuset representerar”.88 Samma dag publicerades en krönika där skribenten, Dieter Strand, 

diskuterade upptakten av ett tredje världskrig och förbannade sig över att journalistpådraget till 

bröllopet var för stort, ”Jag trängde mig förbi alla bröllopsjournalisterna från Bayern, Japan och 

Expressen”. Vidare beskrev han att journalisterna bar blågula pappersblommor och skrev: ”Det 

betyder att de sysslar med bröllopet, inte rapporterar om tredje världskriget”.89  

På bröllopsdagen handlade en kritisk ledare om monarkin och hur svenska folkets skatte-

pengar bidrog till bröllopets kostnader med citat som: 

                                                        
85 Osignerad, ”Årets brudpar- med 500 miljoner bröllopsvittnen i tv” Aftonbladet, 1976-06-19, s. 1. 
86 Nyström, Jimmy, ”Natten då asfalten blommade vid slottet”, Aftonbladet, 1976-06-19, s. 7.  
87 Fagerström, Allan, ”Naturligtvis var drottningens ögon det vackraste som någon i levande livet sett.”, Aftonbladet, 1976-06-19, s. 
33.  
88 Osignerad, ”Alternativbröllopet: en glad fest på gärdet” Aftonbladet, 1976-06-18, s. 17.  
89 Strand, Dieter, ”En bomb före bröllopet” Aftonbladet, 1976-06-18, s. 40. 
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 […] samtidigt är denna händelse totalt betydelselös för praktiskt taget alla utom en liten krets 

kring hovet, den konservativa överklass vars värderingar får en kraftig uppbackning och våra 

skvallertidningar, främst inom Bonnier-imperiet, av vilka flera nu rädda ekonomiskt. […] Vi 

beklagar att dagens brudpar så hänsynslöst görs till offer för kommersiella jippon, tidnings-

imperiets krav på vinster, hyenor i allmänhet och andra som tjänar pengar på brudparets 

privatliv.90 

 

Värt att nämna är att det under veckan publicerades tre mindre karikatyrbilder på 

brudparet. Dessa var inte fristående bilder och har därför inte påverkat resultatet i 

undersökningen. 

Svenska Dagbladet 1976 

Den 20 juni publicerades en notis som handlade om att 200 000 människor hade samlats för att 

delta i bröllopsfirandet. I texten fanns citat som ”Det är siffror som talar och som borde komma 

medlemmarna av republikanska klubben att än en gång vrida händerna i förtvivlan” och ”Deras 

unga lycka var inte att ta miste på. Och inramningen var magnifik, både i kyrkan och i det för-

sommarfagra Stockholm”. I den här notisen förekom ord som ”glädje”, ”värme”, ”utom-

ordentligt”, ”pompa och ståt”, ”lycka”, ”glans”, ”perfekt” och ”lysande”.91  Ytterligare ett 

exempel på en positiv text var en artikel om vigseln som publicerades samma dag med följande 

citat ”Silvias berömda leende blixtrar till som ett glas champagne till höger och vänster. Hon har 

en enastående förmåga att gång på gång le meningsfullt som om hon just har fått syn på en nära 

bekant.”92 Värt att nämna är att SvD varje dag fram till bröllopet publicerade en följetong om 

”Silvia Supporters”. Texterna handlade om tyskar som följde bröllopet och skrevs i huvudsak av 

en reporter som följde med på ”supportrarnas” bussresa till Stockholm.  

Även några negativa texter fanns i SvD detta år. Den 18 juni publicerades en notis som 

handlade om att Grafiska fackförbundet skulle flagga rött på bröllopsdagen som protest mot 

kungabröllopet.93 Det fanns även en artikel den 20 juni som handlade om ett par som gick på 

Skansen istället för att se bröllopet. Ett citat hämtat ur artikeln är: ”En utmärkt dag att gå på 

Skansen. Jag är evigt glad att jag fick ett skäl att slippa se bröllopet”.94   

                                                        
90 Osignerad, ”Monarkin är politisk” Aftonbladet, 1976-06-19, s. 2.  
91 Osignerad, ”Folkfesten” Svenska Dagbladet, 1976-06-20, s. 2.  
92 Wall, Åsa, ”Spänningen släppte… Carl Gustaf sökte sin Silvias hand” Svenska Dagbladet, 1976-06-20, s. 18.  
93 Osignerad, ”De flaggar rött” Svenska Dagbladet, 1976-06-18, s. 4.  
94 Norgren, Finn, ”De såg inte på bröllops-TV - Golf, egen vigsel gick före” Svenska Dagbladet, 1976-06-20, s. 25.  
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Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1976 

Den 19 juni fanns en artikel om festen på operan kvällen innan med rubriken ”Aldrig har kungen 

skrattat så mycket”.95 Dagen efter publicerades en artikel om vigseln med citatet ”Den benfärgade 

brudklänningen var bedövande vacker i enkel prinsessklänning med det välskurna släp som 

kungens systrar burit på sina bröllop”.96 Förstasidan samma dag visade en stor bild på brudparet 

och rubrikerna var ”Solskensbröllop” och ”Allt klaffade perfekt”97. 

Den 18 juni publicerades en negativ notis. Den handlar om att Kommunistisk ungdom hade 

protesterat mot bröllopet. I texten fann ett citat som löd ”Bröllopets fem miljoner kronor mot-

svarar 50 ungdomsgårdars kostnader under ett år. Det hävdar kommunistisk ungdom i en protest 

mot ’det exempellösa propagandajippot för monarkin.’”98 

Västerbottens Folkblad 1976 

På bröllopsdagen publicerades en notis om en speciellt framodlad ros vid namn Queen Silvia som 

skulle pryda Storkyrkan under vigseln.99 Samma dag fanns en lång positivt vinklad artikel om 

galan på Kungliga Operan där festen inför bröllopet hölls kvällen innan.100 I tidningen som 

utkom den 21 juni skildrade en rad notiser bland annat hur många västtyskar som följde 

bröllopet101, den amerikanska bröllopsbevakningen102, att allt gått bra under dagen103, 

bröllopsmenyn104, samt om vädret och att ”allt klaffade”105.   

På bröllopsdagen publicerades en negativ debattartikel med rubriken ”Tycker ni om Silvia?”. 

Den skrevs av Mats Rosin och kritiserade bland annat Expressens och damtidningarnas bröllops-

rapportering. Ett citat ur artikeln var: ”Att göra det här bröllopet till en riksviktig angelägenhet är 

ju att direkt vända upp och ned på verkligheten.”106 Samma dag handlade en notis om ett bröllop 

mellan två privatpersoner som inleddes med ”Det är minsann inte bara kungen och Silvia som 

gifter sig idag, även om det verkar så enligt de flesta tidningar.”107 

                                                        
95 Karzo, Nyberg, Ulf och Redvall, Eva, ”Aldrig har kungen skrattat så på operan” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1976-06-19, s. 7.  
96 Davidsson, Bulle, m. fl ”Djupt mänskligt” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1976-06-20, s. 26. 
97 Osignerad, ”Solskensbröllop” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1976-06-20, s. 1. 
98 Tidningarnas Telegrambyrå, ”50 ungdomsgårdar för ett bröllop” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1976-06-18, s. 20. 
99 Osignerad, ”Queen Silvia” Västerbottens Folkblad, 1976-06-19,s. 17 
100 Osignerad, ”1000 gäster på Operans gala för brudparet” Västerbottens Folkblad, 1976-06-19, s. 32. 
101 Osignerad, ”Stort intresse i Västtysklan” Västerbottens Folkblad, 1976-06-21, s. 10.  
102 Osignerad, ”…och i USA”  Västerbottens Folkblad, 1976-06-21, s. 10. 
103 Osignerad, ”Inga störningar” Västerbottens Folkblad, 1976-06-21, s. 10. 
104 Osignerad, ”Kaviar och consommé.” Västerbottens Folkblad, 1976-06-21, s. 10. 
105 Osignerad, ”Tur med vädret” Västerbottens Folkblad, 1976-06-21, s. 10. 
106 Rosin, Mats, ”Tycker ni om Silvia?”, Västerbottens Folkblad, 1976-06-19, s. 6. 
107 Osignerad, ”Inte bara kungen gifter sig”, Västerbottens Folkblad, 1976-06-19, s. 10.  
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Materialets vinkel 2010
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Figur 4: Materialets vinkel 2010 

Aftonbladet 2010 

På bröllopsdagen fanns en artikel under rubriken ”Ge oss en kyss!” med citat som ”Nu väntar 

alla på det som kan bli bröllopets mest romantiska ögonblick – första kyssen som nygifta”. På 

sidan visades bilder på ett flertal andra kungligheter som kysstes.108 Samma dag publicerades en 

artikel med rubrikerna ”Här blir Daniel och Victoria man och hustru” och ”Tårarna rann när 

Victoria fick sin prins”. Den innehöll citatet ”Kärleksfullt strök kronprinsessan honom över 

kinden, samtidigt som hon själv hade svårt att hålla tårarna i styr.”109 Den 22 juni skildrar en 

artikel hur svenska folket blivit mer förtjust i brudparet efter bröllopet. En monarkiforskare 

citeras: ”Daniel har varit hovets garnityr i nio år. I helgen förvandlades han till huvudrätten. Och 

han smakar gott.”110 

Dagen efter bröllopet publicerades en negativt inställd debattartikel med rubriken ”Monarkin 

– ett av flera demokratiska problem” som innehöll citatet ”Elitens firmafest är över. Bland 

gästerna på Slottet fanns en rad diktaturer, men det är svårt att förstå upprördheten. Varför skulle 

en feodal kvarleva som kungahuset bara bjuda representanter för länder med allmän rösträtt?”111 

Samma dag fanns en debattartikel skriven av Jan Guillou med citaten ”Det är för att smeka denna 

rojalistiska majoritet ömt där bak som de svenska medierna förvandlar sig till ett dårhus” och 

”Den senaste tidens orgier i överhetsfjäsk i medierna måtte ändå stå fler än mig upp i halsen”.112 

Även en mycket ironisk krönika publicerades den dagen. Den hade rubriken ”Sverige ur tiden” 

                                                        
108 Ljunggren, Mirja, ”Ge oss en kyss!”, Aftonbladet, Bröllopsbladet, 2010-06-19, s. 19.  
109 Buskas, Eva, ”Här blir Daniel och Victoria man och hustru”, Aftonbladet, extrabilaga, 2010-06-19, s. 20-21. 
110 Sköld, Josefin, Svenson, Olivia och Törnmalm, Kristoffer, ”Victoria regerar”,  Aftonbladet, 2010-06-22, s. 10-11. 
111 Linderborg, Åsa, ”Monarkin – ett av flera demokratiska problem”, Aftonbladet, andra delen, 2010-06-20s. 63. 
112 Guillou, Jan, ”Rojalisträdslan gör medierna till ett dårhus”, Aftonbladet, andra delen, 2010-06-20, s. 54. 
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och innehöll citatet ”Vi enas om att Daniels enastående klassresa har krönts med fel huvudbonad. 

Hur kunde han byta truckerkepsen mot en kotlettfrilla? Men Daniels slickade bratfrisyr är förstås 

en modern maktsymbol som dagens till ära ska sammansmälta med det gamla släpet, sabeln och 

slupen.”113  

Värt att nämna är att den 22 juni förekom en annons för AB:s egen ”Ner med monarkin-

tröja” och under alla studerade dagar publicerades en serie med titeln ”Prinsessan och gemålen” 

som gjorde satir av en prinsessa och hennes brudgum. Den anspelar tydligt på prinsessparet men 

har inte räknats in i undersökningen.  

Svenska Dagbladet 2010 

Den 19 juni publicerades en krönika som handlade om att man inte skulle fokusera på allt 

negativt runt bröllopet, utan istället bry sig om kärleken. Rubriken var ”Mitt i turbulensen lyser 

deras kärlek”.114 Dagen efter bröllopet fanns en lång positiv artikel som sträckte sig över sju sidor. 

Rubriken var ”Glädjen slog till direkt” och ingressen löd ”Hans ja var tveklöst, hennes jublande 

starkt. När kronprinsessan fått sin prins Daniel var sinnesrörelsen kraftfull. Efter år av väntan 

hade kärleken segrat.”115 En annan artikel den 20 juni handlade om bröllopsfirandet och innehöll 

följande citat ”Men dagen när kronprinsessan Victoria gifte sig, och Daniel Westling från 

Ockelbo förvandlades till prins, blev en yrans, glädjens och flaggornas dag.”116 Den 21 juni 

publicerades en positiv ledare. Här fanns citat som ”Så fick de varandra till sist, kvinnan av börd 

och mannen av folket. En omvänd askungesaga som inte alls är så overklig och gammalmodig 

som många republikaner och feminister vill göra den till” och ”Sagan om Victoria och Daniel är 

en modern saga, som i realtid berättar vad som håller på att ske i våra samhällen: kvinnorna tar 

över”.117 

Endast två negativa texter fanns i SvD under den studerade perioden. Den ena var en notis, 

publicerad den 19 juni, där det fanns fyra alternativ om vad man kan göra istället för att se 

bröllopet.118 Den andra var en artikel, publicerad den 20 juni, som handlar om att tre av världens 

största nyhetsbyråer inte skrev någonting om det svenska kungliga bröllopet.119  

                                                        
113 Altstadt, Ann Charlott, ”Sverige ut tiden”,  Aftonbladet, andra delen, 2010-06-20, s. 62. 
114 Thunberg, Karin, ”Mitt i turbulensen lyser deras kärlek”, Svenska Dagbladet, 2010-06-19, s. 8. 
115 Thunberg, Karin, ”Glädjen slog till direkt”, Svenska Dagbladet, SvD Bröllopet, 2010, 2010-06-20, s. 20. 
116 Almqvist, Helene, El Mahdi, Josef och Gustafsson, Anna, ”En halv miljon firade de nygifta”,  Svenska Dagbladet, 2010-06-20, s. 8-9. 
117 Claeson, Elise, ”Prinsessorna har framtiden för sig”, Svenska Dagbladet, 2010-06-21, s. 4.  
118 Osignerad, ”Trött på bröllopsyra? Här är fyra alternativ:”, Svenska Dagbladet, 2010-06-19, s. 13. 
119 Levin, David, ”Press bojkottade bröllopet”, Svenska Dagbladet, 2010-06-20, s. 20.   



 
 

33 
 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2010 

Den 20 juni fanns en artikel med rubriken ”Victoria till folket: Ni har gett mig min prins” som 

handlade om bröllopet i stort. Ett citat ur den artikeln var ”Och när de förklarades man och 

hustru, fick Daniel stryka bort en tår. De sa ja till varandra som om ingenting annat betydde 

något. Och när ringarna skulle på darrade båda på handen.”120 Samma datum fanns även en 

positiv krönika om mediernas bevakning under dagen. Rubriken var ”Inzoomningar träffade rätt” 

och ett citat var ”Daniels tårar! – Tårar är bäst på tv och när kameran zoomade från Daniels 

darrande händer till hans våta kind i kyrkan var jag tvungen att böla en skvätt. Erkänn att du 

gjorde det också!”121 

Den 18 juni fanns en negativ artikel med rubriken ”Bröllopsgåva för 40 miljoner” och 

ingressen ”Haga Slott. Här, svenska skattebetalare, är din present till Victoria och Daniel: ett 

nytapetserat slott med fräscha rörstammar och prima staket. Och barnkammare för en ofödd 

tronföljare.”122 Den 21 juni publicerades en negativ ledare under rubriken ”Fördummande 

bröllops-TV” om bröllopsbevakningen. Följande citat fanns med:  

 

Så är det äntligen över – bröllopet som på ett närmast obscent vis har dominerat i alltför många 

medier under alltför lång tid. Att kvällspressen, som lever på marknadens villkor, har flödat över 

för en republikan sliskiga reportage är en sak. Det är upplagan som avgör om det är ett riktigt 

beslut eller inte. Att SVT också svämmat över av kunglig pornografi är mera anmärkningsvärt. 

Om detta är public service borde dess dagar vara räknade.123 

Västerbottens Folkblad 2010 

Den 21 juni publicerades en artikel om bröllopet med rubriken ”Prinsens tal till bruden blev en 

Victoria – Känsloladdat ögonblick när Westling fick sitt erkännande av svenska folket”. Ett citat 

ur texten är ”Den skimrande bröllopsfesten fortsatte in på natten när en strålande lycklig 

kronprinsessa och hennes prins dansade brudvalsen.”124  Samma dag fanns en liten artikel om att 

ett äldreboende serverade bröllopsmiddag ”till brudparets ära” på bröllopsdagen. Rubriken var 

”Kunglig mat på menyn”.125 Under rubriken ”Dagens citat” samma dag fanns ett utdrag ur 

                                                        
120 Tornborg, Katarina, ”Victoria till folket: ’Ni har gett mig min prins’”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Bröllopet,  
2010-06-20,  s. 2-3. 
121 G. Franke, Maria, ”Inzoomningar träffade rätt”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Bröllopet, 2010-06-20, s. 11.  
122 Rydén, Daniel, ”Bröllopsgåva för 40 miljoner”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-18, s. 9.  
123 Rudbeck, Carl, ”Fördummande bröllops-TV”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-21, s. 4.  
124 Tidningarnas Telegrambyrå, ”Bengtsson, Ninna, Prinsens tal till folket blev en Victoria – Känsloladdat ögonblick när Westling fick 
sitt erkännande av svenska folket”, Västerbottens Folkblad, 2010-06-21, s. 10-11. 
125 Moldéus, Kristoffer, ”Kunglig mat på menyn”, Västerbottens Folkblad, 2010-06-21, s. 11 
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Daniels tal: ”Jag är så lycklig att nu få vara din man. Jag ska göra allt jag någonsin kan för att du 

ska förbli så lycklig som du är idag.”126 

På bröllopsdagen fanns en negativ debattartikel med rubriken ”Veckans gästlista”. Ett citat ur 

denna var ”Dagens prinsessbröllop skyms inte bara av regntunga skyar. Gästlistan med starka 

diktatoriska inslag kastar ytterligare en skugga över det svenska kungahuset.”127 Den 19 juni 

publicerades också en negativ krönika med rubriken ”Nåväl, grattis till er Victoria och Daniel”. 

Följande citat fanns med i den: ”Den här vigseln kommer att vara så tillrättalagd och så 

välregisserad att det nog inte finns så mycket utrymme för spontana känsloyttringar” samt ”Men 

jag är tacksam över att jag inte är just kunglig. Jag tycker nämligen att det livet verkar vara extremt 

stelt, trist och torftigt mitt i allt överflöd. Men nåväl. Stort grattis, Victoria och Daniel. Jag önskar 

er en extra kul dag på jobbet idag.”128 

Mest förekommande teman och motiv 

Vår kodbok har sammanlagt bestått av 28 kategorier gällande textens huvudsakliga tema och 20 

stycken som bildens huvudsakliga motiv har sorterats under. Kategorierna finns definierade i 

bilaga 1. Alla enheter har tilldelats ett variabelvärde och utifrån dessa har vi sammanställt en lista 

på de fem mest förekommande texttemana och bildmotiven i varje tidning varje år. I det här av-

snittet har vi endast redovisat de fem mest förekommande texttemana och bildmotiven varje år.  

Vi har alltså inte klargjort varje enskild tidnings resultat, detta går istället att finna i Lista 1-3 i 

bilaga 4. 

Textteman 

 
1932 (62)  1976 (294)  2010 (407) 

Reklam för andra medier (13)   Rekvisita (38) Bröllopsfirandet (68) 

Rekvisita (7) Bröllopsfirandet (35) Mediernas bevakning (32) 

Bröllopsfirandet (6) Reklam för andra medier (32) Brudparet (27) 

Brudparet (5) Mediernas bevakning (31) Bröllopsgäster (23) 

Inför bröllopet (5)                                  Folk/Publik (24) Folk/Publik (23) 

 

Siffran inom parantes bakom årtalet anger bastalet och siffran inom parantes bakom kategorin anger antal 

enheter vi funnit i den. 

 

Figur 5: Mest förekommande textteman 1932-2010 

 

Som framgår ovan har det mest förekommande temat varit olika alla årtal, men topp fem-listorna 

har ändå vissa likheter. Kategorin ”Bröllopsfirandet” finns med varje år. ”Rekvisita” och ”Reklam 

                                                        
126 Osignerad, ”Dagens citat”, Västerbottens Folkblad, 2010-06-21, s. 34.  
127 Bodén, Lars, ”Bodén listar… Veckans gästlista”, Västerbottens Folkblad, 2010-06-19, s. 2 
128 Nordström, Daniel, ”Nåväl, grattis till er Victoria och Daniel”, Västerbottens Folkblad, 2010-06-19, s. 7.  
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för andra medier” var ofta förekommande teman i texterna både 1932 och 1976, de finns 

däremot inte representerade på listan för 2010. Det skrevs mycket om ”Brudparet” 1932 och 

2010, men inte 1976. Folket och publiken samt mediernas bevakning skildrades ofta 1976 och 

2010. Däremot finns kategorin ”Inför bröllopet” endast representerad på listan för 1932 och 

kategorin ”Bröllopsgäster” på listan för 2010. Anmärkningsvärt är att kändisar förekom som 

huvudsakligt tema i texter för första gången 2010, något som dock inte påverkade listorna ovan.

Bildmotiv 

1932 (33) 

Brudparet (11)  

Rekvisita (6)  

Byggnad (4)  

Utseende (3)  

Personal (3) 

 

1976 (306) 

Brudparet (64)  

Rekvisita (21) 

Folk/Publik (19)  

Bröllopsgäster (12)  

Personal (11)  

 

2010 (338) 

Brudparet (113)   

Folk/Publik (33)  

Personal (28)  

Rekvisita (21)  

Bröllopsgäster (19)  

Kändisar (19)

Siffran inom parantes bakom årtalet anger bastalet och siffran inom parantes bakom kategorin anger antal 

enheter vi funnit i den. 2010 har sex kategorier på listan eftersom de två sista har lika många enheter.  

 

Figur 6: Mest förekommande bildmotiv 1932-2010 

 

Till skillnad från det mest förekommande texttemat varje år är bildmotivet, inte helt oväntat 

”Brudparet”, detsamma alla tre år. Kategorierna ”Rekvisita” och ”Personal” förkommer på alla 

tre listor. ”Folk/Publik” och ”Bröllopsgäster” var två av de mest vanligt förekommande 

bildmotiven 1976 och 2010. Byggnader och sådant som sorterats i kategorin ”Utseende” finns 

endast med på listan för 1932. Kändisar förekom som huvudsakligt bildmotiv, precis som 

texttema, för första gången 2010.  

Sakfrågor och allmänintresse? 

 
Det var 34 år sedan vi senast hade ett kungligt bröllop i Sverige. Det är ett arrangemang som 

engagerar oerhört många människor och en stats-angelägenhet, som både regeringen och 

Stockholm satsar stora summor på. Självklart motiverar det en omfattande bevakning. SvD 

är noga med att inte göra ett kändis-spektakel av det hela utan fokuserar på sakfrågorna. Inte 

minst har vår grafikavdelning levererat fantastiska detaljbeskrivningar vilket tilltalar alla 

historiskt intresserade läsare.129 

– Martin Jönsson, redaktionschef SvD, 2010 

 

                                                        
129 Jönsson, Martin, ”Glöm ris på brudparet” (insändare nr. 6),  Svenska Dagbladet, 2010-06-17, s. 9.  
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Ovanstående citat är ett svar på en insändare, publicerad i SvD den 17 juni 2010, med frågan om 

varför det kungliga bröllopet fick så stor uppmärksamhet i svenska medier. Men har bröllops-

rapporteringen verkligen enbart bestått av sakfrågor och sådant av allmänintresse? Under vår 

studie har vi uppmärksammat vilka ämnen som tidningarna har valt att skriva om och stundtals 

har vi förundrats över vilka nyheter som lyfts fram. Visserligen svarar Jönsson enbart för SvD, 

men vi menar att tidningarna ofta vill påskina att de sysslar med seriös journalistik. Vi har i 

föregående avsnitt redogjort för vilka de mest förekommande textteman och bildmotiven varit. 

Men det säger egentligen inte så mycket om enheternas karaktär. Nedan har vi redovisat några 

texter vi reagerat på och som vi anser kan säga något om tidningarnas nyhetsvärdering.  

Spådomar och förutbestämmelser  

I AB 1932 publicerades den 19 oktober en lång artikel om en spåkvinna som kommit till Coburg 

för att sia om Sibyllas framtid som drottning.130 Samma nyhet uppmärksammades den 21 oktober 

i SDS med slutcitatet ”Kom sen och säg att inte romantiken i Veste Koburg är fulländad!”.131 

2010 publicerade AB en artikel med rubriken ”Så blir din stora dag prinsessan” där journalisten 

Olivia Svenson hade siat i en spåkula om hur Victorias bröllopsdag skulle komma att se ut. 

Nedan följer ett utdrag ur artikeln. 

 

På lördag smäller det. Håret ska fixas, klänningen ska på, nervositeten ska av. Aftonbladet har 

putsat spåkulan och dykt ner i kronprinsessans tajta schema. Här är hennes bröllopsdag. 08:00: 

skönhetssömnen är viktigare än någonsin natten till bröllopsdagen. Victoria vaknar i sin egen 

säng […]. 8:15: Victorias frukost består i vanliga fall av en macka, en kopp te med mjölk. 

Normalt brukar hon titta på tv […]. 11:30: Victoria är väldigt förtjust i sushi. Hon gillar också 

pasta och väljer kanske, precis som idrottstjärnorna, att ladda med kolhydrater inför den 

ansträngande dagen.132 

 

Under rubriken ”Ödet förde dem samman” publicerades i AB den 16 juni 2010 en helsidesartikel 

om ”fem hemliga tecken” som hävdades ha förutbestämt brudparets kärlek. Exempel på ett citat 

ur texten är ”Aftonbladet kan idag avslöja att kärleken var förutbestämd. Ödet låg bakom 

Victorias och Daniels relation.” Dessa tecken var enligt artikeln att kronprinsessans ex-pojkvän 

hette Daniel, att barnmorskan vid hennes födsel hette Westling, att den gamle kungen avled på 

                                                        
130 Osignerad, ”Ja, ring och kyss – Vad spådamen sade Sibylla”, Aftonbladet, 1932-10-19, s. 1, 5. 
131 Osignerad, ”Sibyllans spådom om Sibylla”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1932-10-21, s. 6.  
132 Svenson, Olivia, ”Så blir din stora dag prinsessan!”, Aftonbladet, Bröllopsbladet, 2010-06-17, s. 24. 
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samma dag som prins Daniel föddes, att brudparets föräldrar tidigare mötts, samt att brudparets 

förfäder träffades vid ett kanalbygge 1819.133  

I AB publicerades även ”Kärlekshoroskopet – Victoria och Daniel” den 19 juni 2010.134  

Ett fall för kungen 

I AB och SDS publicerades den 20 juni 1976 en nyhet om Astrid Granath, 70, som hade ramlat 

vid bröllopsfirandet. Rubriken till artikeln var i AB ”Hoppsan! Astrid, 70, faller för kungen”135 

och i SDS ”Ett fall för kungen”136. I båda artiklarna fanns ett bildkollage om fem respektive fyra 

bilder där läsaren kunde följa händelseförloppet steg för steg.  

Kungliga kriser  

Den 18 juni 1976 publicerades en artikel i SvD som handlade om att bilen som skulle köra Silva 

och hennes familj till slottet inte ville starta. Till artikeln fanns en bildserie där läsaren fick följa 

händelseförloppet och skribenten beskrev bilens läte som ”grrr…”. Det stod även att det var en 

pinsam situation och att folket runtomkring skrattade åt incidenten. Passagerarna fick till slut byta 

bil till en Volvo som var betydligt mindre.137  

Den 19 juni 1976 publicerades en tvåsidesartikel i AB där en av rubrikerna var ”Akt:1 Lätt kris 

utanför Stadshuset” som inleddes med:  

 
Klockan kvart i tre igår eftermiddag var det kris i Stadshusträdgården i Stockholm. Då slog en 

vindstöt omkull blomsteruppsatsen på honnörsbordet så att vattnet flödade över pastejer, 

prinskorvar och köttbullar. Servitrisen Anna-Lisa Gullström räddade situationen. Anna-Lisa fick 

torrt på bordet och i faten med hjälp av några dussin servetter och mycket rutin. Istället för 

vatten klämde hon ner ett par flaskor Porla i blomvasen. Festen kunde börja.138   

Hästarna och lukten 

I SDS den 17 juni 2010 fanns en notis med rubriken ”Bajsspåret” som handlade om hästarnas 

avföring och om huruvida skötarna låtit dem fasta för att inte kortegen skulle bli alltför skitig.139 

Samma ämne togs upp av SvD den 18 juni 2010 i en notis som löd: ”’Ja, lukten… men den 

dunstar ju av ganska omedelbart.’ – Major Peter Rosén, samordningsansvarig, lugnar TT:s 

                                                        
133 Sandberg, Mattias, ”Ödet förde dem samma”, Aftonbladet, Bröllopsbladet, 2010-06-16, s. 16 
134 Osignerad, ”Kärlekshoroskopet – Victoria och Daniel”,  Aftonbladet, 2010-06-19, s. 39.  
135 Bjelf, Lars m.fl. ”Hoppsan! Astrid, 70, faller för kungen”,  Aftonbladet, 1976-06-20, s. 30. 
136 Davidsson, Bulle, m.fl. ”Ett fall för kungen”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1976-06-20, s. 29. 
137 Magnergård, Omar, ”Den kungliga bilen strejkade”, Svenska Dagbladet, 1976-06-18, s. 1.  
138 Winblad, Ewonne, ”Akt 1: Lätt kris utanför Stadshuset”, Aftonbladet, 1976-06-19, s. 8-9. 
139 Tidningarnas Telegrambyrå, ”Bajsspåret”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-17, s. 9.  
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reporter som oroar sig för att Victoria och Daniel ska bli störda om de 78 hästarna i kortegen 

lättar för mycket på trycket.”140 

Innehållets genre  

För att tydliggöra hur tidnigarna uppmärksammade bröllopet och hur många företag som valde 

att annonsera i tidningarna har vi nedan sammanställt en lättöverskådlig tabell över vilken typ av 

innehåll som publicerades. Vi menar att i vilken genre tidningarna valt att uppmärksamma 

nyheten, tillsammans med materialets vinkel, säger något om deras nyhetsvärdering och deras 

inställning till bröllopet. Utifrån detta har vi även dragit paralleller till de fyra journalistiska faserna 

i den avslutande diskussionen.  

I vår kodbok fanns från början elva variabelvärden under kategorin ”Typ av innehåll”. De går 

att finna i bilaga 1. För att fokusera på det mest väsentliga och också göra tabellerna mer 

lättöverskådliga har vi inte redovisat alla kategorier och vi har också slagit samman ”Artikel” och 

”Notis” till ”Nyheter” samt ”Ledare”, ”Insändare”, ”Krönika” och ”Debattartikel” till ”Åsikter”. 

Observera att ”Bilder” endast avser fristående bilder eller bildkollage. Tabellerna över allt innehåll 

går att finna i bilaga 5.  

Innehåll 1932  

1932 AB (18) SvD (28) SDS (18) VF (2) 

Nyheter 83,3 % (15) 46,4 % (13) 77,8 % (14) 50 % (1) 

Åsikter x x x x 

Annonser 16,7 % (3) 46,4 % (13) 11,1% (2) 50 % (1) 

Bilder x 7,2 % (2)  11,1% (2) x 

 

Figur 7: Innehållet genre 1932 

 

Siffran inom parentes bakom tidningens titel anger bastalet och siffran inom parentes bakom 

procenten anger hur många enheter vi funnit i kategorin. När det inte funnits någon enhet i en kategori 

har detta markerats med ”x”.  

 

Som framgår av tabellen var ”Nyheter” den mest representerade kategorin 1932. Av tidningarna 

publicerade AB och SDS störst andel nyhetsmaterial.  Åsiktsjournalistik förekom överhuvudtaget 

inte. Annonser fick störst utrymme i SvD och VF, vilket kan uppfattas som en aning missvisande 

när det gäller den sistnämnda eftersom endast två enheter fanns i tidningen detta år. Bilder 

förekom endast i SvD och SDS.  

                                                        
140 Tidningarnas Telegrambyrå, (Ingen rubrik), Svenska Dagbladet, 2010-06-18, s. 6.  
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Innehåll 1976 

1976 AB (54) SvD (128) SDS (95) VF (23) 

Nyheter 50 % (27) 68 % (87) 63, 1 % (60) 91,3 % (21) 

Åsikter  27,8 % (15) 3, 1 % (4) 6,3 % (6) 4,3 % (1) 

Annonser 18,5 % (10) 21 % (27) 29,5 % (28) 4,3 % (1) 

Bilder 3,7 % (2) 7,8% (10) 1,1 % (1) 0 % (0) 

 
Figur 8: Innehållets genre 1976 

 

Siffran inom parentes bakom tidningens titel anger bastalet och siffran inom parentes bakom 

procenten anger hur många enheter vi funnit i kategorin. 

 

Även 1976 var ”Nyheter” den mest representerade kategorin, speciellt i VF. Åsiktsjournalistiken 

fick betydligt större utrymme i AB än i den fick i de andra tidningarna. Annonser förekom i högst 

grad i SDS. ”Bilder” var vanligast i SvD och endast VF var utan.  

Innehåll 2010 

2010 AB (180) SvD (77) SDS (98) VF (28) 

Nyheter 65% (117) 63,6 % (49) 48 % (47) 71,4 % (20) 

Åsikter 13,9 % (25) 13 % (10) 29,6 % (29) 14,3 % (4) 

Annonser 7,8 % (14) 15,6 % (12) 11,2 % (11) 10,7 % (3) 

Bilder 13,3 % (24) 7,8 % (6) 11,2 % (11) 3,6 % (1) 

 
Figur 9: innehållets genre 2010 

 

Siffran inom parentes bakom tidningens titel anger bastalet och siffran inom parentes bakom 

procenten anger hur många enheter vi funnit i kategorin. 

 

I likhet med tidigare år var ”Nyheter” den mest representerade kategorin 2010. VF hade störst 

andel nyhetsmaterial även detta år.  När det kommer till ”Åsikter” gavs detta betydligt mer ut-

rymme i SDS än i de övriga tidningarna. Andelen annonser liknar varandra i alla tidningar. AB 

publicerade störst andel material i kategorin ”Bilder” och VF minst.   
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Bröllopsrapportering på förstasidan 

Vi menar att vad som uppmärksammas på en förstasida säger något om tidningens nyhets-

värdering. Vi kommer i det här avsnittet därför att redovisa hur många dagar nyheter om 

bröllopet förekommit på tidningarnas förstasidor. För att tydliggöra hur en förstasida har kunnat 

se ut har vi valt att visa bilder på en sådan publicerad dagen efter respektive bröllop i varje tid-

ning. Vi har dock frångått mönstret vid fyra tillfällen, det första gäller 1932 då varken SDS eller 

VF publicerade någon förstasida om bröllopet, två av dem gäller VF 1976 och 2010 eftersom 

tidningen inte utkommit dagen efter, det tredje gäller AB 2010 då det inte publicerades någonting 

om bröllopet på huvuddelens förstasida. Huvuddelen var den dagen endast 16 sidor, men även en 

andra del av tidningen utkom som innehöll bland annat en kulturdel, en debattdel och en stor 

mängd nyheter om bröllopet. Det är den delens förstasida vi valt att visa, den har dock inte 

räknats som förstasida i datamatrisen. SvD:s två första sidor bestod 1932 endast av annonser och 

därför har vi räknat sida 3 som förstasida. 

Förstasidorna 1932 

I AB publicerades nyheter om bröllopet på förstasidan fem 

dagar under den studerade perioden. Den 17 oktober 

handlade en artikel om hur svenska kungligheter tog sig till 

bröllopet.141 Den 19 oktober publicerades två artiklar som 

sedan fortsatte inuti tidningen. Den första handlade om en 

sierska.142 Den andra var ett referat av den borgerliga 

vigseln.143 Den 20 oktober handlade förstasidesnyheten om 

den kyrkliga vigseln.144 Den 21 oktober (se bild) beskrevs 

dagen efter det kyrkliga bröllopet på förstasidan. Bilden till 

artikeln föreställer brudparet med familj. Artikeln fortsatte 

längre fram i tidningen.145 Den 22 oktober handlade 

förstasidesnyheten om en filmfotograf och en journalist 

som har dokumenterat bröllopet på plats.146   

 

                                                        
141 Osignerad, ”Till Koburg de kungliga reste imorse”, Aftonbladet, 1932-10-17, s. 1. 
142 Osignerad, ”Ja, ring och kyss – Vad spådamen sade Sibylla”, Aftonbladet, 1932-10-19, s. 1, 5.  
143 Osignerad, ”Ja, ring och kyss – Sol över Koburg”, Aftonbladet, 1932-10-19, s. 1, 20. 
144 Osignerad, ”Coburghertigen grät – och tärna svimmade”, Aftonbladet, 1932-10-20, s. 1, 20. 
145 Osignerad, ”Svärmors myrtenbil – avstyrdes av prinsen”, Aftonbladet, 1932-10-21, s. 1, 5.  
146 Osignerad, ”Svensk matsedel bra Koburglegitimation – Arbetsam filmning”, Aftonbladet, 1932-10-22, s 1, 20. 

Aftonbladet 21 oktober 1932 
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I SvD fanns nyheter på förstasidan sex av undersökta 

dagarna. Den 17 oktober publicerades en nyhet med 

rubriken ”Adolf Hitlers dag i Coburg”. Ingressen inleds 

med ”Koburg 16 oktober: från bröllopsfronten föga nytt!” 

varpå det berättades om vad brudparet hade haft för sig 

under dagen. Artikeln handlade därefter främst om Hitlers 

besök i Coburg, bilden föreställde dock generalrepetitionen 

inför bröllopet.147 Dagen efter handlade förstasidesnyheten 

om förberedelserna.148 Den 19 oktober var förstasides-

nyheten en artikel som fokuserade på bröllopsgåvorna.149 

Den 20 oktober fanns på förstasidan en artikel om det 

borgerliga bröllopet. Mycket stod även skrivet om Svenska  

            nazisternas närvaro i staden.150 Dagen efter den kyrkliga 

vigseln publicerades en lång artikel (se bild) som sträckte sig över flera sidor med rubriken ”Så 

blevo de lyckligen gifta”.151 På förstasidan den 22 oktober fanns brudparets tack till folket som de 

anhållit om att få framfört av svenska pressen.152 Värt att nämna är att detta tack även fanns 

publicerat i AB, men inte i SDS eller i VF. 

 

Varken SDS eller VF hade några förstasidesnyheter om bröllopet under den studerade perioden.  

                                                        
147 Eveo, ”Adolf Hitlers dag i Coburg i går”, Svenska Dagbladet, 1932-10-17, s. 3, 22. 
148 Eveo ”Marskalkar och tärnor vid bröllopet”, Svenska Dagbladet, 1932-10-18, s. 3, 22. 
149 Eveo, “Gratulationscour i Veste Koburg”, Svenska Dagbladet, 1932-10-19, s. 3, 8. 
150 Eveo, ”Borgeligt bröllop på Alte Veste”,  Svenska Dagbladet, 1932-10-20, s. 3, 12. 
151 Eveo, ”Så blevo de lyckligen gifta”, Svenska Dagbladet, 1932-10-21, s. 3, 14-15, 26.   
152 Tidningarnas Telegrambyrå, ”Brudparet tackar”, Svenska Dagbladet, 1932-10-22, s. 3.  

Svenska Dagbladet 21 oktober 1932 
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Förstasidorna 1976 

AB publicerade nyheter om bröllopet på förstasidorna fyra 

av de undersökta dagarna. Den 18 juni var förstasides-

nyhetens rubrik ”Bröllopsbestyr för TV: all färg togs från 

LO till kungen”. Den handlade om att LO-kongressen och 

bröllopet skulle pågå samtidigt och att tv valde att visa det 

senare i färg.153 På bröllopsdagen var rubriken på förstasidan 

”Årets brudpar – med 500 miljoner bröllopsvittnen i tv” 

med två tillhörande bilder på brudparet.154 Dagen efter 

bröllopet (se bild) var en av rubrikerna på förstasidan ”… 

och som ett vårdtecken mottager jag denna ring” och bilden 

föreställer vigselakten.155 Den 21 juni handlade förstasides-

nyheten om smekmånaden.156 

 

 

Fem av de undersökta dagarna hade nyheter om bröllopet 

på förstasidan i SvD. Den 16 juni var förstasidesnyheten en 

artikel om att SvD hade startat en insamling till kungaparets 

bröllopsfond.157 En liten notis om att kungen skulle bära 

amiralsuniform på bröllopet och att Silvias klänning ännu 

var hemlig fanns också på förstasidan.158 En artikel med 

rubriken ”Vår kund blir drottning” om ett tyskt par som 

äger en slaktarbutik där Silvia brukade handla prydde 

förstasidan den 17 juni.159 Den 18 juni var förstasides-

nyheten en artikel om ”den kungliga bilen” som inte ville 

starta.160 På bröllopsdagen fanns tre nyheter om bröllopet på 

förstasidan. En av dessa var en artikel om festsoarén innan 

                                                        
153 Svedgård, Lars, ”Bröllopsbestyr för TV: all färg togs från LO till kungen”, Aftonbladet, 1976-06-18, s. 1, 40. 
154 Osignerad, ”Årets brudpar- med 500 miljoner bröllopsvittnen i tv”, Aftonbladet, 1976-06-19, s. 1. 
155 Osignerad, ”…och som ett vårdtecken mottager jag denna ring”, Aftonbladet, 1976-06-20, s. 1.  
156 Svensson, Rolf, ”Det bar av till Hawaii”, Aftonbladet, 1976-06-21, s. 1, 40.  
157 Osignerad, ”Bröllopsfonden: mer än en halv miljon”, Svenska Dagbladet, 1976-06-16, s. 1.  
158 Osignerad, ”Brudgum i uniform”, Svenska Dagbladet, 1976-06-16, s. 1.  
159 Osignerad, ”Vår kund blir drottning”, Svenska Dagbladet, 1976-06-17, s. 1.  
160 Magnergård, Omar, ”Den kungliga bilen strejkade”, Svenska Dagbladet, 1976-06-18, s. 1. 

Aftonbladet 20 juni 1976 

Svenska Dagbladet 20 juni 1976 
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bröllopet med citatet ”’Det låg ett skimmer över Gustafs dagar’ när Kungliga teatern öppnade 

sina dörrar på fredagskvällen[…]”161 Den andra var en artikel om SvD:s 28-sidiga bröllopsbilaga 

som utkom samma dag162 och den tredje en notis om bröllopsfonden.163 Dagen efter bröllopet (se 

bild) publicerades en artikel med rubrikerna ”Så vacker hon är, jublade folket” och ”180 000 

kantade kungaparets väg”.164  

I SDS fanns det under tre dagar nyheter om bröllopet på 

förstasidan. Den 18 juni publicerades en hänvisning till en 

artikel längre fram i tidningen om bröllopsgäster som 

anlände och att det skulle bli ett stort polispådrag under 

bröllopsdagen.165 På bröllopsdagen publicerades två stora 

bilder föreställande och en kort text om galakvällen dagen 

innan.166 Den 20 juni (se bild) publicerades en stor bild på 

brudparet under rubriken ”Solskensbröllop” som hän-

visade till artiklar längre fram i tidningen.167 

 

 

 

 

 

 

 

I VF fanns endast en förstasidesnyhet om bröllopet (se 

bild) under de studerade dagarna. Artikeln, med rubriken 

”Kungens bröllop …och folkets”, publicerades den 21 

juni på förstasidan och fortsatte inuti tidningen. Den 

jämförde ett ”vanligt” bröllop med det kungliga, i texten 

skildrades det ”vanliga” i större utsträckning.168  

 

 

                                                        
161 Osignerad, ”Dagens drottning”, Svenska Dagbladet, 1976-06-19, s. 1.  
162 Osignerad ”28-sidig bilaga”, Svenska Dagbladet, 1976-06-19, s. 1.  
163 Osignerad ”715200 i fonden”, Svenska Dagbladet, 1976-06-19, s. 1. 
164 Osignerad ”Så vacker hon är, jublade folket - 180 000 kantade kungaparets väg”, Svenska Dagbladet, 1976-06-20, s. 1. 
165 Karzo, ”Bröllop med tusentals poliser i stan”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1976-06-18, s. 1, 20 
166 Osignerad, ”Galakväll”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1976-06-19, s. 1.  
167 Osignerad, ”Solskensbröllop”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 1976-06-20, s. 1. 
168 Osignerad, ”Kungens bröllop …och folkets”, Västerbottens Folkblad, 1976-06-21, s. 1, 9-11. 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten  
20 juni 1976 

Västerbottens Folkblad 21 juni 1976 
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Förstasidorna 2010 

I AB publicerades nyheter om bröllopet på förstasidan 

sex dagar. Den 16 och 17 juni publicerades på första-

sidan en annons för AB:s egen tidning Bröllopsbladet.169 

Den 16 juni fanns även en sidhänvisning med rubriken 

”Victorias präst svårt skadad”.170 Den största delen av 

förstasidan togs upp av en bild på brudgummen under 

rubriken ”Daniel: - Jag är inte nervös”171. Den 18 juni 

bestod förstasidan av en bild på brudparet under 

rubriken ”Partyt inatt på slottet”172. Underrubrikerna 

löd ”Victorias och Daniels intima dans”, ”Per Gessles 

specialskrivna ballad”, samt ”Norska prinsessornas 

galna kupp” och hänvisade till artiklar längre fram i 

tidningen.  Ytterligare en hänvisning fanns också med 

   rubriken ”Carola får inte komma på bröllopet”173. Det 

fanns även en annons för tidningen Klick med rubriken ”Maddes bröllopsångest: Alla viskar 

bakom ryggen”.174 På bröllopsdagen publicerades en stor bild på brudparet med rubrikerna ”SÄG 

JA! – Allt om bröllopet – Silvias tårar – Efterfesten”175. Den 20 juni bestod den andra delens 

första sida av en fristående bild med rubriken ”Tack! Ni gav mig min prins” (se bild)176.  Den 21 

juni fanns en bild på brudparet med rubriken ”Så smet de iväg på sin smekmånad – Victorias och 

Daniels hemliga sommarplaner”177. Där fanns också en annons för tidningen Royal som handlade 

om bröllopet.178 Den 22 juni publicerades en bild på brudparet med texten ”Victoria och Daniel 

flydde till paradisö – firar smekmånaden i miljardärens lyxbåt”.179 

                                                        
169 Aftonbladet, ”Bröllopsbladet – Extra tidning på köpet!”,  Aftonbladet, 2010-06-16, 2010-06-17, s. 1. 
170 Osignerad, ”Victorias präst svårt skadad”, Aftonbladet, 2010-06-16, s. 1. 
171 Osignerad, ”Daniel: - Jag är inte nervös”, Aftonbladet, 2010-06-16, s. 1. 
172 Osignerad, ”Partyt i natt på slottet”, Aftonbladet, 2010-06-18, s. 1. 
173 Osignerad, ”Carola får inte komma på bröllopet”,  Aftonbladet, 2010-06-18, s. 1.  
174 Klick, ”Maddes bröllopsångest: Alla viskar bakom ryggen”,  Aftonbladet, 2010-06-18, s. 1.  
175 Osignerad, ”SÄG JA! – Allt om bröllopet – Silvias tårar – Efterfesten”,  Aftonbladet, 2010-06-19, s. 1.  
176 Andersson, Urban, ”Tack! Ni gav mig min prins”,  Aftonbladet, andra delen, 2010-06-20, s. 1.  
177 Osignerad, ”Så smet de iväg på sin smekmånad – Victorias och Daniels hemliga sommarplaner”, Aftonbladet, 2010-06-21, s. 1. 
178 Royal, ”Hela sagobröllopet – Kärleken. Festen. Klänningarna”, Aftonbladet, 2010-06-21, s. 1.  
179 Osignerad, ”Victoria och Daniel flydde till paradisö – firar smekmånaden i miljardärens lyxbåt”, Aftonbladet, 2010-06-22, s. 1.  
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I SvD fanns nyheter om bröllopet på förstasidan fem 

av de undersökta dagarna. Den 17 juni fanns en hän-

visning till en artikel som handlade om en massiv polis-

insats på repetitionen inför bröllopet.180 Den 18 juni 

publicerades en hänvisning som handlade om var man 

kunde se bröllopet bäst.181 På bröllopsdagen fanns en 

stor bild på förstasidan som föreställde högvakten 

under rubriken ”Plats för bröllop” med en kort text 

som handlar om förberedelserna inför bröllopet.182 

Dagen efter bröllopet (se bild) löd rubriken ”Tack för 

att ni gett mig min prins”. Även en bild på brudparet 

och hänvisningar publicerades denna dag.183 Den 21 

juni fanns en liten bild på folket och hänvisningar till 

vad som skrevs om ”dagen efter” i tidningen.184  

 
I SDS publicerades nyheter om bröllopet på förstasidan 

fyra av de sju kodade dagarna. Den 17 juni publicerades 

en artikel med rubriken ”Festen började till sjöss”185.  

Det fanns även en sidhänvisning med rubriken ”7000 

sköter säkerheten”186. Den 18 juni publicerades två 

sidhänvisningar, den första med rubriken ”Vi tittar in i 

brudparets fräscha slott”187 och den andra ” Skogskung 

petad”188. Den senare handlade om att bröllops-

souvenirer sålde mer än den klassiskt svenska älgen. På 

bröllopsdagens förstasida fanns ett bildkollage med 

rubriken ”Redo för bröllop”189. Dagen efter bröllopet 

(se bild) var rubrikerna ”Jublet växte till orkanstyrka”, 

”Tusentals hyllade de nygifta” och underrubrikerna 

”Läs allt om det kungliga bröllopet i Sydsvenska 

                                                        
180 Osignerad, ”Massiv polisinsats skyddar brudparet”, Svenska Dagbladet, 2010-06-17, s. 1. 
181 Osignerad, ”Här ser du bäst”, Svenska Dagbladet, 2010-06-18, s. 1.  
182 Osignerad, ”Plats för bröllop”, Svenska Dagbladet, 2010-06-19, s. 1.  
183 Thunberg, Karin, ”’Tack ni för att ni gett mig min prins’”, Svenska Dagbladet, 2010-06-20, s. 1.  
184 Osignerad, ”Dagen efter”, Svenska Dagbladet, 2010-06-21, s. 1.  
185 Osignerad, ”Festen började till sjöss”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-17, s. 1. 
186 Osignerad, ”700 sköter säkerheten”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-17, s. 1.  
187 Osignerad, ”Vi tittar in i brudparets fräscha slott”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-18, s. 1. 
188 Osignerad, ”Skogskung petad” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-18, s. 1. 
189 Ottosson, Lars, m.fl. ”Redo för bröllop” Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-19, s. 1.  
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Dagbladet Snällpostens extrabilaga idag”. Bilden föreställde brudparet utanför Storkyrkan190. Värt 

att uppmärksamma är annonsen längst ned på sidan med rubriken ”Tager du denna…?” som gör 

reklam för flygbolaget SAS191. Den är ett tydligt exempel på sådan reklam som anspelat på 

bröllopet, men som vi inte räknat in i vår undersökning.  

 

 

I VF publicerades material om bröl-

lopet på första sidan tre av de studer-

ade dagarna. Den 16 juni har första-

sidan rubriken ”Bröllopsmarschen” och 

handlade om en umeåbo som skulle gå 

fanvakt vid bröllopet192. Förstasidesnyheten på bröllops-

dagen handlade om ett annat par som skulle gifta sig 

och rubriken var ”De delar sin stora dag med kron-

prinsessan”.193 Där fanns även en hänvisning till en 

krönika om brudgummen.194 Den 21 juni (se bild) fanns 

en hänvisning med rubriken ”Äkta makar i skuggan av 

kungligheterna” om ett annat par som gift sig, denna är 

den enda negativt vinklade förstasidesnyheten vi funnit 

under hela undersökningen.195  

                                                        
190 Osignerad, ”Jublet växte till orkanstyrka”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-20, s. 1.  
191 SAS, ”Tager du denna…?”,  Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2010-06-20, s. 1.  
192 Osignerad, ”Bröllopsmarschen”, Västerbottens Folkblad, 2010-06-16, s. 1.  
193 Osignerad, ”De delar sin stora dag med kronprinsessan”, Västerbottens Folkblad, 2010-06-19, s. 1. 
194 Nordström, Daniel, ”Undrar om min namne Westling skulle råka vara lika blödig som jag” Västerbottens Folkblad, 2010-06-19, s. 1.  
195 Osignerad, ”Äkta makar i skuggan av kungligheterna” Västerbottens Folkblad, 2010-06-21, s. 1.  
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AVSLUTNING 

Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Vår hypotes var vid arbetets inledning att mängden tidningsinnehåll procentuellt skulle ha ökat 

från 1932 till 2010. Vår undersökning visar tydligt att så är fallet. Vi antog även att tidnings-

innehållet om bröllopen skulle ha varit lika positivt vinklat alla årtal. Det visade sig inte stämma. 

Vi har nedan diskuterat vad detta kan bero på och utgått från vår teoretiska ansats, samt de 

journalistiska faserna, nyhetsvärdering och sensationsjournalistik. 

Sagans morfologi och journalistikens dramaturgi 

Vår studie har haft ett övergripande kvalitativt perspektiv där vi har försökt finna spår av sagans 

morfologi och journalistikens dramaturgi. Detta var svårare än vi från början trodde. Både 

Ghersetti och Widestedt har i sin forskning märkt att medierna har en tradition av att bygga upp 

artiklarna med en ”sagans logik”. Vi har endast undersökt det lyckliga slutet på något som 

trappats upp av medierna under lång tid och av den anledningen har varken Propps karaktärer 

påträffats eller den dramaturgiska kurvan blivit tydlig. Eftersom vi bara undersökt tre dagar före 

och tre dagar efter respektive bröllopsdag kan vi inte uttala oss om hur mediebevakningen sett ut 

dessförinnan. När det gäller det senaste bröllopet (2010) vet vi, utifrån våra egna erfarenheter, 

dock att tidningarna länge har beskrivit kronprinsessan Victorias och prins Daniels väg till det 

lyckliga slutet. I den klassiska sagan hade Daniel Westling varit den ”fattiga herdepojken”(i det 

här fallet gymägaren) som lyckades få den vackra prinsessan. Trots en lång hård väg segrade 

kärleken till slut. Både i sagan och inom journalistikens dramaturgi är konflikten det som driver 

en berättelse framåt. Innan prinsen blev prins beskrevs det flitigt hur han motarbetades av hovet. 

Han fick inte delta vid högtidssammankomster och enligt medierna ogillade kung Carl XVI 

Gustaf honom. Vi kan inte med säkerhet veta om det verkligen var så eller om det hade att göra 

med ett berättartekniskt grepp som medierna tog till för att fånga publiken.  

Blain och O´Donnell har i sin forskning lagt vikt vid att språkbruket i det journalistiska 

berättandet liknar sagans, något även vi uppmärksammat i vår studie. Tidningarna använder gärna 

ord och uttryck som anspelar på sagor i berättandet. Några exempel på dessa är: ”spegel spegel på 

väggen där, säg vem som vackrast på festen är? Tant Grön? Tant Gredelin?”, sagobröllop, 

”grodan som blev prins”, riddare, kärlekssaga, ”omvänd askungesaga” och sagoskimmer.  Dessa 

uttryck och ord förekom inte alls 1932, började synas i texterna 1976 och användes flitigt 2010. 

Sättet att skriva på har med andra ord förändrats. Texterna har blivit mer lättsamma och 
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nöjesinriktade. Vi menar att detta har med kommersialiseringen att göra och att nyhets-

värderingen genom den har förändrats, något vi snart ska återkomma till. 

 En artikel i SvD 2010 beskrev föreningen mellan Victoria och Daniel som ”en omvänd 

askungesaga som inte alls är så overklig och gammalmodig som många republikaner och 

feminister vill göra den till. […] Sagan om Victoria och Daniel är en modern saga, som i realtid 

berättar vad som håller på att ske i våra samhällen: kvinnorna tar över”.196 

   AB, som för övrigt var den tidning som mest använde dessa sagoparalleller, publicerade på 

bröllopsdagen 2010 en ledare som beskrev förhållandet som en modern saga. ”Dagens kungahus 

har ett självklart centrum i en starkt kommersialiserad kändiskultur, där måttet på framgång kan 

mätas i löpsedlar och veckotidningsomslag.” Den avslutades med ”Vi har inte ett statsskick. Vi 

har en barnbok.”197 

Partipress och kommersialisering 

Vi har i vår studie utgått från de journalistiska faserna som beskrivits på sidorna 17-19. Medvetna 

om att detta är etablerad forskning ville vi ändå se om dessa stämde överrens med vår 

undersöknings resultat. Inte helt oväntat gjorde de det, men med vissa undantag. Vi har upptäckt 

att faserna överlappar varandra och inte har så tydliga gränser som Leth vill hävda. Detta märks 

främst av tydliga spår av ”partipressen” 1976. Man får självfallet ha i åtanke att vi enbart 

undersökt bröllopsrapporteringen och därför inte kan säga så mycket om exempelvis före-

kommandet av rapportering kring obekväma frågor som den tredje fasen innebar.  

Resultatet av vår undersökning om bröllopsrapporteringen 1932 stämmer väl överrens med 

Leths partijournalistiska fas. Fasen innebar att tidningarna hade en nära anknytning till politiska 

partier och att de märktes genom materialet som publicerades. AB var på den tiden folkpartistisk 

och SvD moderat, alltså monarkistvänliga, och de var även de tidningar som hade mest bröllops-

rapportering.  De var stockholmsbaserade och hade en mer rikstäckande prägel, emedan SDS och 

VF var av lokal art som istället framhävde nyheter som berörde bygden. De två sistnämnda 

tidningarna publicerade minst material om bröllopet detta år. Ha i åtanke att bröllopet ägde rum i 

Tyskland och att det kan ha funnits svårigheter att ha en korrespondent på plats för mindre 

tidningar. I fallet VF uppmärksammades dock många andra nyheter från och om Tyskland under 

perioden. Därför är det tydligt att de gjorde ett medvetet val att inte rapportera nyheter om 

bröllopet av andra skäl än till exempel ekonomiska. Även detta visar tecken på partipressen och 

vi tror att valet berodde på tidningens politiska sympatier. 

                                                        
196 Claeson, Elise, ”Prinsessorna har framtiden för sig”, Svenska Dagbladet, 2010-06-21, s. 4.  
197 IP, ”Grattis Daniel och Victoria!”, Aftonbladet, 2010-06-19, s. 2. 
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När det kommer till vinkel var bröllopsrapporteringen i SvD och SDS den mest positivt vinklade 

1932, något som stämmer väl överens med deras moderata profil. De var även de enda som 

publicerade fristående bilder och bildkollage detta år vilket enligt oss är ett ytterligare tecken på 

en positiv inställning.   

VF var 1932 den enda röda tidningen i vår undersökning. Den socialdemokratiska anti-

rojalistiska prägeln märktes tydligt i och med att de endast publicerade två enheter, varav en var 

en neutral annons och den andra var en negativ notis som kritiserade andra journalisters 

bevakning av bröllopet. Den notisen var dessutom den enda negativa enheten vi fann om 

bröllopet 1932.   

Vi redovisade på sidorna 38-39 i vilken genre bröllopsmaterialet var skrivet i. I det här 

sammanhanget är det intressant att påpeka att åsiktsjournalistik om bröllopet överhuvudtaget inte 

förekom 1932. Vi tror att detta beror på att bröllopet utspelade sig i ett annat land och därför inte 

påverkade den svenska befolkningen lika påtagligt som de andra bröllopen. En annan orsak kan 

ha varit att frågan om huruvida Sverige skulle ha en monarki eller republik inte var så stor och att 

den därför inte heller uppmärksammades i tidningarna. Detta är något som vi delvis fått bekräftat 

genom att kategorin ”Monarki/Republik” i ”Textens huvudsakliga tema” började förekomma 

först 1976 (se Lista 2, bilaga 4).  

Den andra journalistiska fasen utspelade sig mellan 1933 och 1955 och de åren har vi inte 

undersökt. Vi kan dock tillägga att vi sett tecken på den tyskvänliga attityd som Leth beskriver. I 

bröllopsrapporteringen 1932 omnämndes nämligen Nationalsocialisterna i positiva ordalag i både 

AB och SvD. 

Den tredje fasen hade sin grund i professionaliseringen av journalistyrket och vänstervågen 

under 60-talet ledde, enligt Leth, till en mer samhällskritisk journalistik. Detta är något som har 

varit svårt för oss att uppmärksamma då vi endast fokuserat på material om bröllopet, men vår 

studie av 1976 visar att frågan om Sveriges statsskick fick utrymme även i bröllopsrapporteringen, 

då främst på ledarsidor och debattplats. Detta kanske inte är en indikator på en samhällskritisk 

journalistik, men visar åtminstone på tidningarnas medvetenhet och vilja att uppmärksamma 

samhällsfrågor.  

Under den här fasen var tv det mest tongivande mediet och detta har tagits i uttryck i vårt 

resultat i och med att det i tidningarna ofta stod om tv:s bevakning av bröllopet.  

AB och SvD hade 1976 störst andel material om bröllopet, något vi tror beror på partipressen 

utan att de är två rikstäckande tidningar. SvD var dessutom mest positiv av alla tidningar, 

publicerade flest fristående bilder och den 20 juni bestod i det närmaste hela Del 2 av bröllops-

material. Detta däremot menar vi tydligt visar att tidningens politiska sympatier fortfarande syns i 
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bröllopsrapporteringen. AB hade vid den här tiden bytt politisk inriktning till socialdemokratisk 

och den tillsammans med VF var de som publicerade mest negativt material. De anmärkte ofta 

på andra mediers bevakning av bröllopet, som ett exempel kan vi nämna att AB vid flera tillfällen 

kritiserade konkurrenten Expressen. Åsiktsjournalistik om bröllopet började förekomma i 

tidningarna först 1976 och kan ses som ett tecken på den samhällskritiska journalistiken Leth 

menar uppkom genom vänstervindarna på 60-talet. Åsiktsjournalistiken fick betydligt större 

utrymme i AB än i de andra tidningarna. Den tidning som minst uppmärksammade bröllopet var 

VF som var den enda tidningen utan fristående bilder och bildkollage. AB:s och VF:s social-

demokratiska profilering visade sig med andra ord tydligt även här . 

Ett ytterligare exempel på att tidningens politiska färg återspeglades i bröllopsrapporteringen 

var att SDS som 1932 publicerade mest positivt material 1976 istället var de mest neutrala i sin 

bröllopsrapportering. Detta tror vi beror på att den 1966 bytte politisk inriktning från en moderat 

till en liberal och därmed en mindre monarkivänlig.  

Den fjärde journalistiska fasen som tog sitt avstamp i början av 80-talet innebar en mer 

publikanpassad prägling som kan uppfattas liktydig med kommersialisering. Bröllopsrapport-

eringen fått större utrymme på senare tid i samtliga undersökta tidningar. Det är uppenbart att 

nyheter om kungligheter intresserar allmänheten och därför också är säljande. AB är, som bekant, 

en kvällstidning och därmed den enda vi undersökt som livnär sig på lösnummersförsäljning.  

Speciellt framträdande är därför kommersialiseringen i den. 2010 bestod tidningen av hela 41,3 

procent bröllopsmaterial och det var även den tidning som producerade flest bröllopsbilagor och 

publicerade flest fristående bilder och bildkollage. Som nämnts på sidan 21 var upplagesiffrorna 

för AB de högsta tidningen haft sedan 11 september 2001. Det är ett tydligt tecken på att läsarna 

ville ha nyheter om bröllopet, och när läsarna vill ha dessa nyheter skriver tidningen om det 

eftersom målet är att sälja tidningar och tjäna pengar.   

VF är den enda undersökta tidningen som varken hade en sådan bilaga eller några fristående 

bilder och bildkollage. Man kan anta att det berodde på dess politiska färg, men VF var faktiskt 

mer positiv än SvD detta år.  Detta är ett tecken på att den politiska inriktningen delvis förlorat 

sin betydelse inom den journalistiska rapporteringen. Enligt Leths fjärde fas gick tidningarna 

under den här perioden helt ifrån partitraditionen. Vår undersökning visar alltså att detta 

stämmer.  

Att VF publicerade minst material tror vi enbart beror på den lokala prägeln. 

Anmärkningsvärt är att SDS gått från att 1932 vara den mest positiva, till att 1976 vara den mest 

neutrala och slutligen vara den mest negativa 2010.  Åsiktsjournalistiken gavs dessutom betydligt 

mer utrymme i SDS än i de övriga tidningarna. Här har bytet av den politiska inriktningen till viss 
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del spelat roll. Under vår studie uppmärksammade vi att SDS 2010 var negativa på ledarsidor och 

debattplats, medan det publicerades mycket positivt material i resten av tidningen. Detsamma 

gällde AB som till och med var den tidning som publicerade mest positivt material 2010, medan 

ledar- och debattsidorna ofta var kritiska till monarkin och bröllopet.  Värt att nämna är att AB 

sålde antimonarki-tröjor sida vid sida om sina löpsedlar som talade om ett sagobröllop.   

Slutsatsen vi dragit av vårt resultat är att Leths fyra faser i stort sett stämmer, med undantag av 

SDS som till skillnad från föregående år var mest negativ efter att ha bytt politisk inriktning. 

Bortsett från det har tidningarnas politiska färg 2010 inte lika stor betydelse som tidigare. Även 

om den märks på exempelvis debattplats liknar den övriga bröllopsrapporteringen i alla 

tidningarna varandra.  Gemensamt för alla tidningar är att bröllopsrapporteringen 2010 till störst 

del bestod av positivt vinklat material. Detta tror vi, i enlighet med Leth, beror på att kommer-

sialiseringen mer och mer tar över. Historier om fantastiska sagobröllop säljer bättre än kritiska 

ledare mot monarkin.  

Nyhetsvärdering och sensationsjournalistik 

Under den studerade perioden 1932 publicerade AB och SvD sammanlagt elva förstasidor med 

bröllopsmaterial, medan SDS och VF inte hade en enda. Detta säger något om tidningarnas 

nyhetsvärdering och att de två förstnämnda valde att lyfta fram nyheten betydligt mer än de 

andra. Vår slutsats är att nyhetsvärderingen påverkats av tidningarnas politiska inriktning och 

deras olika utgivningsområde.  

Under den studerade perioden 1976 publicerade tidningarna sammanlagt 13 förstasidor som 

innehöll nyheter om bröllopet. Flest hade SvD med sina fem förstasidor, men den hade ändå färre 

än 1932 i likhet med AB. En av AB:s, publicerad den 18 juni, var negativt vinklad mot bröllopet. 

SDS gick från att inte publicera någon förstasida 1932 till att 1976 trycka tre, samtliga positiva.  

VF publicerade endast en förstasida och den skildrade lika mycket ett ”vanligt” brudpar som det 

kungliga. Artikeln som förstasidan hänvisade till handlade, som redan nämnts, i större ut-

sträckning om det ”vanliga” bröllopet där brudparet kom från Rundvik där tidningen distri-

buerades.198  Att VF valde att framhäva ett bröllop av folket i större proportion än det kungliga 

visar tydligt att den lokala karaktären haft betydelse för nyhetsvärderingen. Förstasidorna 1976 

hade under perioden ofta stora bilder, något som inte förekom 1932.  

Under den studerade perioden 2010 publicerades sammanlagt 18 förstasidor med bröllops-

material. Samtliga tidningar hade fler förstasidor om bröllopet än de tidigare haft. Vanligt före-

                                                        
198 Osignerad, ”Kungens bröllop …och folkets”, Västerbottens Folkblad, 1976-06-21, s. 1, 9-11. 
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kommande på dessa förstasidor är mycket stora bilder på brudparet. Av det drar vi slutsatsen att 

nyheten värderats högre, detta i kommersiella syften som vi tidigare varit inne på.  

Vad man skriver om och vilka bilder man väljer att publicera säger också något om vilka 

nyheter som värderas högst respektive minst. De mest förekommande texttemana och bildmotiv-

en har alla år liknat varandra.  Att skriva och publicera bilder på kändisar förekom dock inte över-

huvudtaget förrän 2010, vilket är ett tecken på en mer nöjes- och sensationsinriktad journalistik. 

Artiklar av karaktären vi redovisat i avsnittet ”Sakfrågor och allmänintresse?” är exempel på en 

sådan journalistik och började i stor utsträckning förekomma först 1976. Dessförinnan var 

rapporteringen relativt saklig och texterna var främst refererande. Åse som nämnts i 

forskningsläget menar att man kan se folket som en tredje part i kungliga äktenskap. Vi som 

publik får 2010 veta allt om kungligheterna. Allt från vad Victoria äter till frukost till vad 

barnmorskan vid hennes födsel hette. Journalistiken har blivit alltmer inriktad på eliternas 

privatliv. Denna förändring tyder på att journalistiken inte längre fokuserar enbart på 

rapportering av bröllopet, utan istället har tagit en spekulerande roll där det skrivs om lite vad 

som helst. Det visar på den förskjutning inom nyhetsjournalistiken vi berörde i bakgrunds-

avsnittet. På bekostnad av viktiga händelser har nöjes- och sensationsjournalistiken fått mer 

utrymme på nyhetsplats. 

Tillsynes verkar det som att ingen ”nyhet” rörande bröllopet är för liten för att upp-

märksamma.  Men varför hamnar då dessa nyheter i tidningen? Är de verkligen relevanta? Är de 

vad läsarna vill ha? Svaret måste vara ja. Det är nyheter av den karaktären som har uppmärk-

sammats i de tidningar vi undersökt och det är dessa nyheter som säljer. Kommersialiseringen 

och nyhetsvärderingen går hand i hand. Tidningarnas främsta mål idag är att tjäna pengar, hur 

löjliga nyheterna som lyfts fram än må vara.   

Förslag till vidare forskning 
Vi vill uppmuntra senare forskare att fördjupa sig i uppsatsens ämne. Det är uppenbart av stort 

allmänintresse och rapporteringen av kungliga bröllop speglar tydligt vår samtid. Datamatrisen 

som undersökningen utgår ifrån kan vara en god utgångspunkt i en sådan forskning, det finns 

mer att hämta där.  

Eftersom vår studie var av kvantitativ art fanns det inte möjlighet att utveckla resonemanget 

kring sagoparalleller i bröllopsrapporteringen. Det går att bygga vidare på detta genom att göra en 

djupdykning i språket och endast fokusera på en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av en sådan 

hade förmodligen varit mer fruktbar i en diskussion i sambandet mellan saga och journalistik.  
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Definitioner 

Nedan har vi definierat kategorierna i ovanstående kodbok. Vi har endast definierat kategorier 

som behöver en närmare förklaring. Exempelvis kategorier som ”bruden” eller ”brudgummen” 

har inte alltså inte definierats nedan.  

 

Tidningens del 

Den del där enheten publicerats. Tidningarnas upplägg har dock sett olika ut mellan dem och 

från år till år. I vissa fall har det inte angetts vilken del (inrikes-, kultur- och så vidare) en enhet 

publicerats i. Vi har då placerat dem i den kategori vi ansett lämpligast och som stämmer 

överrens med enhetens innehåll.  

 

Sidnummer 

Förstasidan innebär endast förstasidan på huvuddelen och alltså inte på bilagor.  

I de fall då artiklar börjat på första sidan och fortsatt inne i tidningen har vi i kolumn E i 

datamatrisen skrivit ”2 (s. X, X)” där ”X” representerar numren på sidorna där enheten 

förekommit.  

 

Typ av innehåll 

Artikel – Längre rapporterande text med ingress, samt längre text i reportageform. I tidningarna 

från 1932 och 1976 fann vi många artiklar som saknade ingress. Vi har då använt oss av sunt 

förnuft för att avväga huruvida de skulle kodas som notiser eller artiklar. 

Notis - Kortare rapporterande text utan ingress.  

Ledare – Text i tidningens främre del som representerar tidningens politiska ståndpunkt. 

Krönika – Text av litterär karaktär där skribentens personliga åsikter ofta framhävs. 

Insändare – Material inskickat av tidningens läsare. 

Annons - Bilder och/eller texter som är baserade på reklam. 

Debattartikel – Artikel i debatterande form. 

Enkät – Frågor om lättfattliga ämnen till ”folk på stan”. 

Bild/Bildkollage – Fristående bild, eller bildkollage. Bildtext eller rubrik har ej räknats eftersom 

bilderna är det centrala. 

Hänvisning - Bild eller text på förstasidan som hänvisar till tidningens innehåll.  

Övrigt – Texter vi har haft svårigheter att sortera under någon av ovanstående kategorier, 

exempelvis svar på insändare. 
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Bildstorlek 

Mycket stor bild - Foto som tar upp mer än 70 procent av en sida 

Stor bild - Foto eller illustration som tar upp mer än 50-70 procent av en sida.  

Medelstor bild - Foto eller illustration som tar upp mellan 20 och 50 procent av en sida. 

Liten bild - Foto eller illustration som tar upp 10-20 procent av en sida. 

Mycket liten bild - Foto eller illustration som tar upp 10 procent eller mindre 

Övrigt – Enkätbilder har sammanslagits och räknats in som ”en” under denna kategori. Vi har 

överhuvudtaget inte räknat bylinebilder.  

 

När en text haft flera bilder har storleken på dessa sammanslagits och räknats som en bild. 

 

Textinnehållets huvudsakliga tema/Bildens huvudsakliga motiv 

Utseende – smycken, kläder, kosmetika eller hygienartiklar. 

Ceremonin – vigselceremonin 

Ekonomi – kostnader eller pengar. 

Rekvisita – bröllopspresenter, porslin, medaljer eller blommor 

Mat/Dessert – mat eller dessert som serverades i samband med bröllopet. 

Bröllopsgäster – gäster på bröllopet 

Folk/Publik – ”vanliga” människor i samband med bröllopet. 

Personal – Människor som på något sätt arbetat med bröllopet. Exempelvis journalister, poliser, 

servitörer, musikanter, trädgårdsmästare och militärer. 

Miljö – stad, kortege eller trädgård 

Byggnad – slott eller kyrka. 

Fordon/hästar – bilar, båtar eller hästar. 

Mediernas bevakning – Den mediala bröllopsbevakningen.  

Fester inför bröllopet – Galor och föreställningar dagarna innan bröllopet.  

Bröllopsfirandet – Hela bröllopsdagen, om hur folket firat eller festligheter under och efter 

bröllopet.   

Inför bröllopet – Om bröllopsförberedelserna. 

Trafik – Trafikstockningar, vilka vägar som är avstängda eller hur man lättast tar sig fram.  

Monarki/Republik – Om Sveriges statsskick.  

Reklam för andra medier – Reklam för tidningar, tv-program, böcker eller radio. 

Kändis- En av allmänheten känd person, exempelvis en programledare eller musiker.  
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Övrigt – vädret, många olika ämnen med lika stor tyngd, enkätbilder eller annat vi inte kunnat 

placera under någon annan kategori.   

 
När det funnits flera bilder har vi räknat motivet som förekommer på flest bilder. I de fall inget 
motiv funnits på flera bilder har vi räknat den största.  
 

Textens vinkel 

Positivt – Texter som framhäver det glada och positiva med bröllopet. Texter som innehåller 

värdeladdade ord som exempelvis ”vackert”, ”underbart” och ”storslaget”. 

Negativt - Texter som på något sätt kritiserar bröllopet och det runtomkring eller framhäver det 

negativa. Exempelvis genom närvaron av värdeladdade ord som ”dyrt”, ”jippo” och 

”undersåtar”. 

Både och – Texter som innehåller båda av de ovanstående kategorierna i lika stor utsträckning.  

Neutralt – Texter som endast rapporterar om en händelse, texter som varken är positivt eller 

negativt vinklade där inga värdeladdade ord förekommer.  

 

Andel av sidan 

Hur stor andel av en sida som enheten upptar. Om enheten upptagit exempelvis en femtedel av 

en sida har detta markerats med ”0,2”. Det minsta värdet vi har angett i denna kolumn är 0,05. 

Om en enhet varit större än en sida och sträckt sig över flera, exempelvis fyra och en halv sida 

har detta markerats med ”4,5”.  
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Bilaga 2 
 
Tabell 1 
Andel innehåll Aftonbladet 1932 
Totalt 127 sidor varav 6,65 sidor om bröllopet. (5,2 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

17 20 18 0,55 3 % 

18 20 18 0 0 % 

19 20 18 1,65 9,2 % 

20 20 18 1,6 8,9 % 

21 20 18 1 5,6 % 

22 20 18 1,65 9,2 % 

23 20 19 0,2 1 % 

 
Tabell 2 
Andel innehåll Svenska dagbladet 1932 
Totalt 183 sidor varav 9,05 sidor om bröllopet (4,9 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

17 22 18 0,35 1,9 % 

18 22 18 0,4 2,2% 

19 24 22,5 0,8 3,6% 

20 22 29,5 1,6 5,4 % 

21 26 23 4,7 20,4 % 

22 22 20 0,35 1,8 % 

23 54 52 0,85 1,6 % 

 
 
Tabell 3 
Andel innehåll Sydsvenska dagbladet Snällposten 1932 
Totalt 103,5 sidor varav 3,1 sidor om bröllopet. (3 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

17 16 12,5 0,15 1,2 % 

18 16 13,5 0,5 3,7 % 

19 16 15 0,2 1,3 % 

20 16 14,5 0,8 5,5 % 

21 16 14,5 1 6,9 % 

22 16 14,5 0,45 3,1 % 

23 20 19 0 0 % 
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Tabell 4 
Andel innehåll Västerbottens Folkblad 1932 
Totalt 45 sidor varav 0,1 sida om bröllopet (0,2 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

17 6 5,5 0 0 % 

18 6 5,5 0 0 % 

19 16 15,5 0 0 % 

20 6 5,5 0,05 0,9 % 

21 6 5,5 0 0 % 

22 8 7,5 0,05 0,7 % 

23 Ingen tidning Ingen tidning Ingen tidning Ingen tidning 

 
Tabell 5 
Andel innehåll Aftonbladet 1976 
Totalt 249 sidor varav 27,5 sidor om bröllopet. (11 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

16 40 31 0,45 1,5 % 

17 48 29 0,9 3,1 % 

18 40 32 3,8 11,9 % 

19 40 32 7,6 23,8 % 

20 76 67 13,2 19,7 % 

21 40 31 1,15 3,7 % 

22 36 27 0,4 1,5 % 

 
Tabell 6 
Andel innehåll Svenska Dagbladet 1976  
Totalt 225 sidor varav 25,75 om bröllopet. (11,4 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

16 30 28 0,75 2,7 % 

17 32 29,5 1,85 6,3 % 

18 32 28,5 2 7 % 

19 55 53 8,95 16,9 % 

20 32 30 10,85 36 % 

21 32 30 1,35 4,5 % 

22 28 26 0 0 % 
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Tabell 7 
Andel innehåll Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1976 
Totalt 263 sidor varav 17,2 om bröllopet. (6,5 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

16 42 39 1,4 3,6 % 

17 40 37 1,25 3,4 % 

18 44 41 1,65 4 % 

19 40 37,5 4,5 12 % 

20 46 42,5 6,5 15, 3 % 

21 38 33,5 1,15 3,4 % 

22 36 32,5 0,75 2,3 % 

 
Tabell 8 
Andel innehåll Västerbottens Folkblad 1976 
Totalt 153 sidor varav 3,35 om bröllopet. (2,2 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

16 31 25 0,05 0,2 % 

17 34 28 0 0 % 

18 35 29,5 0,15 0,5 % 

19 36 30 0,85 2,8 % 

20 Ingen tidning Ingen tidning Ingen tidning Ingen tidning 

21 29 18 2,2 11,9 % 

22 29 22,5 0,1 0,4  % 

 
Tabell 9 
Andel innehåll Aftonbladet 2010 
Totalt 492 sidor varav 201,3 om bröllopet (41,3 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

16 72 68 14,25 21 % 

17 72 68 22 32,4 % 

18 72 68 24,05 35,4 % 

19 107 103 63,95 62 % 

20 79 77 57,75 75 % 

21 60 56 9,35 16,7 % 

22 56 52 9,95 19,1 % 
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Tabell 10 
Andel innehåll Svenska Dagbladet 2010 
Totalt 564 sidor varav 72,85 om bröllopet (12,9 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

16 75 64 5,35 8,4 % 

17 84 73 4,8 6,6 % 

18 92 82 7,9 9,6% 

19 100 86 8,7 10,1 % 

20 151 139 43,35 31,2% 

21 72 61 2,6 4,3% 

22 68 59 0,15 0,25 % 

 
 
Tabell 11 
Andel innehåll Sydsvenska Dagbladet Snällposten 2010 
Totalt 527 sidor varav 38,05 sidor om bröllopet. (7,2 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

16 76 62 2,9 4,7 % 

17 84 68 3,15 4,6 % 

18 84 70 2,85 4,0% 

19 128 101 11,5 11,4 % 

20 136 119 13,25 11,1 % 

21  60 46 2,4 5,2 % 

22 76 61 2 3,3 % 

 
Tabell 12 
Andel innehåll Västerbottens Folkblad 2010 
Totalt 234 sidor varav 11,5 sidor om bröllopet. (4,9 %) 
 

Datum:  Antal sidor: Räknade sidor: Antal sidor om bröllopet: Procent av tidning: 

16 48 38,5 1,45 3,8 % 

17 48 39,5 0,65 1,6 % 

18 48 39,5 1,15 2,9 % 

19 72 54,5 5,95 10,9 % 

20 Ingen tidning Ingen tidning Ingen tidning Ingen tidning 

21 40 24,5 2,1 8,6 % 

22 48 37,5 0,2 0,5 % 
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Bilaga 3 
Den första siffran i tabellerna 13-15 anger på vilket antal sidor enheterna upptagit och den andra 

siffran inom parantes anger hur många enheter av bröllopsmaterialet som vinklats på sättet som 

anges i rubriken.  X betyder att kategorin inte fanns representerad i tidningen. 

 

Tabell 13  

Materialets vinkel 1932 

Tidning & Bastal Positiva: Neutrala: Både och: Negativa: 

AB 6,65 (18) 3,7 (4) 2,95 (14) x x 

SvD 9,05 (28) 6,45 (15) 2,6 (13) x x 

SDS 3,1 (18) 2,65 (10) 0,45 (8) x x 

VF 0,1 (2) x 0,05 (1) x 0,05 (1) 

 
 
Tabell 14  

Materialets vinkel 1976 

Tidning & Bastal Positiva: Neutrala: Både och: Negativa: 

AB 27,5 (56) 11,05 (17) 11,5 (21) 0,25 (2) 4,7 (18) 

SvD 25,75 (128) 13,65 (51) 0,4 (3) x 11,7 (74) 

SDS 17,2 (98) 6,55 (24) 10 (68) 0,1 (1) 0,55 (5) 

VF 3,35 (23) 1,45 (7) 1,7 (14) x 0,2 (2) 

 

Tabell 15 

Materialets vinkel 2010 

Tidning & Bastal Positiva: Neutrala: Både och: Negativa: 

AB  201,3 (226) 151,3 (131) 36,86 (73) 3,65 (5) 9,5 (17) 

SvD  72,85 (90) 40,75 (29) 29,85 (57) 1,9 (2) 0,35 (2) 

SDS  38,05 (100) 22,35 (41) 11,85 (46) 1,05 (2) 2,8 (11) 

VF 11,5 (32) 8,3 (19) 2,45 (9) x 0,75 (5) 
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Bilaga 4 

 
Mest förekommande textteman och bildmotiv 1932-2010 

Vi har endast räknat antalet enheter och alltså inte vilka som har fått mest utrymme i tidningarna, 

detta för att framhäva vad texterna och bilderna oftast handlar om och föreställer.  Vi har endast 

räknat fem kategorier.  I de fall där flera kategorier fått lika stort antal har vi satt dem på olika 

placeringar. Vi har då satt kategorin som har lägst siffra i kodboken överst. I vissa fall har det 

även blivit fler topplaceringar än fem, då vi inte kunnat bortse från kategorier som varit lika ofta 

förekommande. I VF 1932 fann vi endast två enheter, av förklarliga skäl har vi inte kunnat göra 

en lista om fem mest förekommande teman i den.  Detsamma gäller VF 1976 gällande bilder.  

Siffran inom parentes bakom tidningens titel anger det totala antalet enheter och den bakom 

kategorin anger hur många som sorterats under densamma.  

 
 

Lista 1 
 
Mest förekommande teman i text 1932
 
Aftonbladet (18) 
1. Rekvisita (2) 
2. Andra svenska kungligheter (2) 
3. Mediernas bevakning (2) 
4. Bröllopsfirande (2) 
5. Reklam för andra medier (2) 
 

Svenska Dagbladet (26) 
1. Reklam för andra medier (8) 
2. Utseende (3) 
3. Rekvisita (2) 
4. Mat/Dessert (2) 
5. Brudparet (2) 
6. Bröllopsfirande (2) 

 
 Sydsvenskan (16) 

1. Rekvisita (3) 
2. Inför bröllopet (3) 
3. Brudparet (2) 
4. Andra utländska kungligheter (2) 
5. Bröllopsfirande (2) 
6. Reklam för andra medier (2) 

 
Västerbottens Folkblad (2) 

1. Mediernas bevakning (1)  
2. Reklam för andra medier (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mest förekommande motiv på bild 1932 
 
Aftonbladet (9) 

1. Brudparet (2) 
2. Andra svenska kungligheter (2) 
3. Byggnad (2) 
4. Rekvisita (1) 
5. Utländska politiker (1) 
6. Personal (1) 
 

Svenska Dagbladet (14) 
1. Brudparet (7) 
2. Utseende (2) 
3. Rekvisita (2) 
4. Personal (2) 
5. Ceremonin (1) 

 
Sydsvenskan (8) 

1. Rekvisita (3) 
2. Brudparet (2) 
3. Utseende (1) 
4. Bröllopsgäster (1) 
5. Byggnad (1) 

 
Västerbottens folkblad (1) 

1. Byggnad 
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Lista 2 
 

Mest förekommande teman i text 1976 
 
Aftonbladet (56) 

1. Bröllopsfirande (9) 
2. Mediernas bevakning (7) 
3. Monarki/Republik (7) 
4. Ekonomi (6) 
5. Rekvisita (3) 
6. Folk/Publik (3) 
7. Inför bröllopet (3) 
8. Reklam för andra tidningar (3) 
9. Övrigt (3) 
 

Svenska Dagbladet (118) 
1. Rekvisita (22) 
2. Mediernas bevakning (12) 
3. Folk/Publik (11) 
4. Bröllopsfirande (10) 
5. Monarki/Republik (7) 
6. Reklam för andra tidningar (7) 
 

Sydsvenskan (97) 
1. Reklam för andra medier (22) 
2. Bröllopsfirande (11) 
3. Rekvisita (10) 
4. Mediernas bevakning (9) 
5. Folk/Publik (7) 

 
Västerbottens Folkblad (23) 

1. Bröllopsfirande (4) 
2. Rekvisita (3) 
3. Folk/Publik (3) 
4. Mediernas bevakning (3) 
5. Övrigt (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Mest förekommande motiv på bild 1976 
 
Aftonbladet (36) 

1. Brudparet (16) 
2. Folk/Publik (4) 
3. Rekvisita (2) 
4. Bruden (2) 
5. Bröllopsgäster (2) 
6. Personal (2) 
7. Miljö (2) 

 
Svenska Dagbladet (55) 

1. Brudparet (24) 
2. Rekvisita (14) 
3. Folk/Publik (8) 
4. Personal (5) 
5. Bruden (4) 
6. Fordon/Hästar (4) 

 
Sydsvenskan (55) 

1. Brudparet (22) 
2. Bröllopsgäster (7) 
3. Folk/Publik (5) 
4. Rekvisita (4) 
5. Bruden (4) 
 

Västerbottens folkblad (5) 
1. Brudparet (2) 
2. Folk/Publik (2) 
3. Rekvisita (1) 
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Lista 3 
 

Mest förekommande teman i text 2010 
 
Aftonbladet (203) 

1. Bröllopsfirande (33) 
2. Brudparet (15) 
3. Bröllopsgäster (14) 
4. Ceremonin (12) 
5. Mediernas bevakning (12) 

(Värt att nämna är att kändisar och utseende 
kom tätt efter med 11 antal var) 

 
Svenska Dagbladet (84) 

1. Bröllopsfirande (18) 
2. Brudparet (8) 
3. Mediernas bevakning (8) 
4. Ceremonin (6) 
5. Fester inför bröllopet (5) 

 
Sydsvenskan (88) 

1. Bröllopsfirande (11) 
2. Rekvisita (10) 
3. Mediernas bevakning (10) 
4. Personal (9) 
5. Folk/Publik (8) 

 
Västerbottens Folkblad (33) 

1. Bröllopsfirande (7) 
2. Folk/Publik (4) 
3. Bröllopsgäster (3) 
4. Ceremonin (2) 
5. Rekvisita (2) 
6. Brudgummen (2) 
7. Mediernas bevakning (2) 

 

 
 
Mest förekommande motiv på bild 2010 
 
Aftonbladet (190) 

1. Brudparet (65) 
2. Kändis (17) 
3. Andra svenska kungligheter (15) 
4. Personal (12) 
5. Bröllopsgäster (11) 

 
Svenska Dagbladet (68) 

1. Brudparet (27) 
2. Personal (6) 
3. Rekvisita (3) 
4. Bruden (3) 
5. Andra utländska kungligheter (3) 
6. Bröllopsgäster (3) 
7. Miljö (3) 

 
Sydsvenskan (39) 

1. Brudparet (16) 
2. Rekvisita (12) 
3. Folk/Publik (9) 
4. Personal (5) 
5. Övrigt (3) 

 
Västerbottens folkblad (23) 

1. Folk/Publik (5) 
2. Brudparet (4) 
3. Bröllopsgäster (4) 
4. Personal (4) 
5. Övrigt

 



 
 

 72 

Bilaga 5 

I tabell 16-18 har de kategorier som inte någon gång förekommit under året ej 
redovisats.  
 
Tabell 16 - Innehållets genre 1932 
 

1932 AB (18) SvD (28) SDS (18) VF (2) 

Artikel 11 6 7 0 

Notis 4 7 7 1 

Annons 3 13 2 1 

Bild/Bildkollage 0 2 2 0 

 

Tabell 17 - Innehållets genre 1976 

1976 AB (58) SvD (128) SDS (98) VF (23) 

Artikel 23 50 28 7 

Notis 4 37 32 14 

Ledare 1 1 0 0 

Krönika 5 0 1 0 

Insändare 8 0 1 0 

Annons 10 27 28 1 

Debattartikel 1 3 4 1 

Enkät 2 0 0 0 

Bild/Bildkollage 2 10 1 0 

Hänvisning 1 0 3 0 

Övrigt 1 0 0 0 

 

Tabell 18 - Innehållets genre 2010 

2010 AB (226) SvD (88) SDS VF 

Artikel 106 31 21 17 

Notis 11 18 26 3 

Ledare 2 4 3 0 

Krönika 11 4 4 2 

Insändare 6 1 12 1 

Annons 14 12 11 3 

Debattartikel 6 1 0 1 

Enkät 15 5 0 0 

Bild/Bildkollage 24 6 11 1 

Hänvisning 20 6 6 4 

Övrigt 11 0 6 1 

 

 


