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Abstrakt  

Denna uppsats beskriver hur Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

bevakar det svenska kungahuset under tre strategiskt valda perioder. Syftet är att ge en ökad 

förståelse för hur rapporteringen om kungahuset ser ut på nyhetsplats vid skandal likt 

lanseringen av boken Den motvillige monarken av Thomas Sjöberg med flera, samt vid en 

glädjande nyhet likt födseln av prinsessan Estelle. För att ge en bild av hur den mer alldagliga 

bevakningen ser ut undersöks även en slumpmässigt vald vecka. 

För att besvara syftet utgår undersökningen från tre frågeställningar rörande undersökta 

artiklars källor, tidningarnas nyhetsvärdering och hovets mediestrategier. I undersökningen 

har en kvantitativ och en kvalitativ metod använts. Som teoretisk utgångspunkt har teorin om 

agenda setting samt medieforskaren Kristina Widestedts forskning om hovjournalistik legat 

till grund.  

Studiens resultat visar på en obalans i bevakningen av kungahuset. Det finns en tydlig skillnad 

på morgon- och kvällspressens prioritering av nyheter om kungafamiljen, där den senare är de 

som skriver mest. Obalansen kan förklaras med ett rivalitetsförhållande mellan kvälls- och 

morgonpress. Om kvällspressen väljer att fokusera på kungafamiljen som privatpersoner 

försöker morgonpressen hålla sig till information kring kungafamiljens yrkesroller. 

Förhållandet leder till att båda tidningsgenrerna förblir trogna de förväntningar som sätts på 

dem, kvällspressen som tabloid och morgonpressen som faktabaserad. Resultatet blir att 

kungahuset får en särställning i de fyra tidningarna där granskning lyser med sin frånvaro. 

I uppsatsens analyserande del ges förslag till en alternativ hovjournalistik samt till vidare 

forskning i ämnet. 

Nyckelord: Agenda setting, kungafamiljen, kvällspress, monarki/republik diskussion, 

morgonpress, myter och sagor, undersökande journalistik. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hovet och kungahuset har de flesta en åsikt om. De är del av vårt statskick och därför del av 

den svenska identiteten. I skolan lär sig barnen att räkna upp kungalängder, när vi tar ut sedlar 

i bankomaten tittar Karl XI oss i ögonen och på kungens födelsedag flaggar vi till hans 

majestäts ära. Beroende på varifrån vi får informationen om vad som händer bakom slottets 

väggar, verkar vi också skapa oss olika uppfattningar om kungahusets roll och vad 

kungligheterna egentligen sysslar med.  

Flitiga läsare av kvällspressen får ofta en personlig bild av människorna i kungafamiljen. Vi 

känner till prinsessornas favoritaffärer, prinsens hobbys och kungens festvanor. En stor del av 

det som den lösnummerförsålda kvällspressen förmedlar spelar på vår önskan att ta del av 

skvaller och sensationer. Kungahuset är stängt för allmänheten och blir därmed 

mytomspunnet, när kvällspressen erbjuder ett tittfönster in i kungligheternas privata liv säljer 

det bra. Detta är inte unikt för kungahuset, även andra offentliga personer utsätts för samma 

bevakning. Vår förförståelse av kungahuset i kvällspressen är att de likställs med kända och 

offentliga personer i övrigt samt att de beskrivs på ett tabloidartat och personfixerat sätt. 

Ser vi istället till hur kungahuset och hovet beskrivs i morgontidningarna, i vårt fall Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet, blir bilden en annan. De händelser som belyses kring 

kungahuset i morgonpress är sådana som skulle kunna ses som nationella angelägenheter. Ett 

exempel är kronprinsessan Victorias och prins Daniels bröllop sommaren 2010 eller födelsen 

av prinsessan Estelle vintern 2012. Däremot lyser det skvaller som återfinns i kvällspressen 

med sin frånvaro, snarare är tilltalet i morgontidningarna något distanserat. Uppfattningen vi 

får av att enbart titta i de stora morgontidningarna blir att kungahuset endast är av nyhetsvärde 

när något stort och officiellt inträffar. 

En likhet mellan dem båda tidningsgenrerna är att ingen av dem tycks föra en pågående 

granskning av kungahuset med kritiskt ifrågasättande av till exempel apanage och andra 

politiska frågor. Istället tycker vi oss se att majoriteten av artiklarna kring kungahuset i 

morgon- och kvällspress syftar till att informera allmänheten om vad som händer i såväl den 

officiella som den inofficiella kungliga världen. Diskussionen kring exempelvis monarki som 

statsskick ser vi främst på ledarsidor, likadant gäller det kritiska ifrågasättandet av 

kungahuset. Vi undrar därför hur granskningen av kungahuset egentligen går till. Relativt 
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liten andel av bevakningen tycks vara en aktiv undersökande journalistik. Snarare ser det ut 

att handla om omskrivningar av officiella källor så som hovets pressmeddelanden. Kan det 

vara så att det är hovet som dirigerar medierna och indirekt bestämmer vad tidningarna ska 

skriva? Om så är fallet, hur lyckas hovets pressavdelning få igenom sin version av kungliga 

angelägenheter? Vi hoppas kunna besvara dessa frågor och kartlägga vilket genomslag hovets 

pressavdelning får i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.  

1.2 Syfte och frågeställningar/delfrågor 

Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur bevakningen av kungahuset ser ut 

genom att beskriva beståndsdelarna av bevakningen. För att besvara detta har vi formulerat tre 

frågeställningar: 

- Vilka källor används och varifrån kommer informationen i morgon- och kvällspressens 

nyheter om kungahuset? 

- Hur ser värderingen av kungliga nyheter ut i kvällspress och morgonpress? 

- Vilka mediestrategier har hovet och hur märks de av i morgon- och kvällspressens 

rapportering av kungahuset? 

1.3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i teorin om agenda setting.
1
 Teorin beskriver en process där 

massmedier rapporterar om vissa händelser på ett sätt så att allmänheten bedömer dem som 

viktigare än andra frågor. Det vill säga, ju mer uppmärksamhet ett ämne får, desto viktigare 

upplever människor i allmänhet att den frågan är.
2
 Medieforskarna McCombs och Shaw har 

också hittat starka samband mellan mediernas agenda och allmänhetens agenda, men det råder 

delade meningar om vem som påverkar vem.
3
 En enkel tolkning är att medierna alltid sätter 

agendan och att allmänheten formar sin agenda därefter, men enligt McCombs och Shaw 

finns flera faktorer som talar mot ett sådant antagande. Sådana faktorer kan exempelvis vara 

människors egen förförståelse och att många människor använder sig av mer än ett medium 

för att få information. Detta brukar kallas agenda setting teorins första dimension, vilka frågor 

i samhället som anses vara viktiga. Den andra dimensionen av agenda setting handlar om hur 

frågor uppfattas, till exempel vilka som får komma till tals och hur frågan vinklas (är nya 

energikällor en teknisk eller miljömässig fråga?). Slutsatsen är att medierna sällan eller aldrig 

                                                 
1 1922 skrev Walter Lippman i sin bok Public Opinion att nyheterna bidrar till hur vi ser på verkligheten. 50 år senare utvecklade McCombs och Shaw den 

nuvarande teorin kring agenda setting. 1972 publicerade de sin forskning om det amerikanska presidentvalet 1968 och hur osäkra väljare använde sig av 

medierna för att fatta beslut. McCombs och Shaw menade att journalisterna inte hade för avsikt att kontrollera folks tankar, utan det blir en oavsiktlig konsekvens 

Coleman, Renita, McCombs, Maxwell, Shaw, Donald och Weaver, David “Agenda Setting” i Wahl-Jorgensen, Karin & Hanitzsch, Thomas (red.), The handbook 

of journalism studies, Routledge, New York, 2009. S147-148. 
2 McCombs m.fl s147. 
3 McCombs m.fl s148-149. 
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kan påverka hur människor ska tänka (deras åsikt), men kan påverka vad människor i stor 

utsträckning ska tänka på (vad de ska ha en åsikt om).
4
  

Det finns mycket forskning kring agenda setting som fenomen och dess påverkan. Stor del av 

forskningen riktar sig mot politiken och försöker kartlägga vems agenda som får störst 

genomslag: medborgarnas, mediernas eller politikernas. Journalistikprofessorn Jesper 

Strömbäck är en av de svenska forskare som har undersökt agenda setting. Han beskriver två 

möjliga förklaringar gällande mediernas makt över dagordningen. Antingen har medierna 

kontroll över medborgarnas tankar men saknar egentlig kontroll över det egna innehållet eller 

så har medierna kontroll över det egna innehållet utan att påverka publikens uppfattning av 

det.
5
 Strömbäck bygger sin studie dels på tidigare forskning men också på egna analyser från 

valår i Sverige. Slutsatsen Strömbäck drar är att medborgarna får sin agenda från medierna 

och att politikerna får sin agenda från medier och medborgare kombinerat. Däremot tycks 

mediernas agenda vara fristående, den påverkas inte i samma utsträckning av vare sig 

medborgarna eller av politikerna.
6
  

Gällande kungahuset och agenda setting går det inte att förhålla sig till det på samma sätt som 

forskare har gjort när de undersökt politiska frågor. Medieforskaren Kristina Widestedt på 

Stockholms Universitet har hovjournalistik som specialområde och har funnit belägg för att 

relationen mellan hov och medier är symbiotisk istället för rivalitetsmässig. I boken Media 

and the monarchy in Sweden redogör Kristina Widestedt för tre kungliga bröllop för att påvisa 

hur samverkan mellan kungahuset och journalisterna har spelat stor roll.
7
 Kungahuset vill 

stärka sin ställning genom kontinuerlig exponering i medier, samtidigt som medierna genom 

kungahusets behov av uppmärksamhet finner tillfällen att testa och etablera nya medieformer. 

Som exempel har Widestedt Gustaf VI Adolfs bröllop där den första svenska ljudfilmen 

prövades samt Carl XVI Gustafs bröllop där färg-TV lanserades. Widestedts slutsats blir att 

kungahuset och medierna har ett symbiotiskt förhållningssätt till varandra; mediernas intresse 

för den nya tekniken bidrar till att de använder sig av stora evenemang med kungahuset för att 

nå en större publik och därmed etablera nya medieformer.
8
  

                                                 
4 Malin Nilsson ”Mediernas makt över tanken” i Medierna och demokrati, Nord, Lars och Strömbäck, Jesper (red.) Studentlitteratur, Lund, 

2004 s350. 
5Strömbäck, Jesper ”Valjournalistiken och demokratin” i Medierna och demokratin, Lund, 2004 s269.  
6 Strömbäck, Jesper Makt och medier – en bok om samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna, studentlitteratur, 

Lund, 2000 s152ff.  
7 Jönsson, Mats & Lundell, Patrik (red.), Media and monarchy in Sweden, Nordicom, Göteborg, 2009. 
8 Widestedt, Kristina ”Pressing the centre of attention – three royal weddings and a media myth” i Jönsson, Mats & Lundell, Patrik (red.), 

Media and monarchy in Sweden, Nordicom, Göteborg, 2009 s55-56. 
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Widestedts undersökning pekar även på en ”ge och ta” relation som finns mellan medier och 

hov. Relationen mellan kungligheter, medier och publik beskrivs förändrad i takt med 

samhället: från kungahusets hierarkiska status till dess nuvarande perifera roll. Istället för att 

tillfredställa de kungligas behov genom respekt strävar medier idag efter att tillfredställa 

allmänhetens efterfrågan på nyheter av intresse som kungliga bröllop. Men kungligheterna 

lyckas ändå förstärka sin position som nationens centrum. Även om det inte är en uttalad 

hierarkisk ordning så höjer medierna upp kungligheter till en nivå över publiken, genom att 

rapportera stort om kungliga händelser vilket förpassar befolkningen till samhällsperifer.
9
 

Widestedt har också kunnat finna belägg för att medierna använder sig av ett sagospråk när de 

skriver om kungahuset.
10

 Den iakttagelsen går att koppla till Birds teori om hur myter och 

sagor används i nyhetssammanhang, så kallad storytelling.
11

 Bird menar att ett sätt att 

paketera en nyhet för att göra den lättförstådd är att använda sagans format och på så sätt 

förklara komplicerade strukturer.
12

 Widestedt ser en koppling i kung Carl XVI Gustaf och 

Silvia Sommerlaths bröllop 1976 där Silvia var en enkel flicka och Carl XVI Gustaf var 

kronprinsen av Sverige. Den vanliga flickan fick en prins och halva kungariket. Widestedt ser 

medias bild av bröllopet som en askungesaga.
13

 

 Hypotesen om agenda setting tillsammans med Widestedts symbiosantagande kommer 

användas i undersökningen för att öka förståelsen för vem som påverkar vem i 

nyhetsbevakningen av det svenska kungahuset. Med teorierna som utgångspunkt och som ett 

stöd för analysen av empirin hoppas vi få en ökad förståelse för vem och vad som styr 

agendan i bevakningen av kungahuset. Kent Asps utredning från 2012 som påvisade att över 

40 procent av journalistkåren sympatiserar med Miljöpartiet
14

, som i sitt partiprogram 

förespråkar republik
15

 kommer även att användas som hjälp till tolkning av det empiriska 

materialet. Eventuellt kan det påverka hur rapporteringen kring kungahuset tar sig i uttryck. 

1.4 Definitioner 

För att kunna tala om journalisters bevakning av hovet kommer ett antal nyckelbegrepp som 

är centrala i analys och tolkning av materialet definieras nedan. 

                                                 
9 Widestedt, 2009 s55. 
10 Ibid. s47. 
11 Bird, Elizabeth S och Dardenne, Robert W “Rethinking news and myth as storytelling” i Wahl-Jorgensen, Karin & Hanitzsch, Thomas 

(red.), The handbook of journalism studies, Routledge, New York, 2009, s205. 
12 Bird m.fl. 2009 s206. 
13 Widestedt, 2009 s55. 
14Kent Asps arbetsrapport om journalisters partisympatier, Göteborgs universitet 2012 
http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1284/1284227_nr38.pdf  
15 Miljöpartiets hemsida 

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=190070  

http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1284/1284227_nr38.pdf
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=190070
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Granska – Att granska är ett av de tre journalistiska uppdragen (granska, informera och skapa 

forum för debatt) som varje tidning bör förhålla sig till.
16

 Granskning kommer i den här 

undersökningen definieras som undersökande journalistik med kritiskt ifrågasättande samt 

kontroll av uppgifter och uttalanden. 

Hovjournalistik – De journalistiska texter som berör kungahuset. Hit räknas alla texter som 

har kungligheter som objekt eller subjekt.  

Personfixering – Den journalistik som fokuserar på privatpersonen snarare än dess yrke för 

att möjliggöra identifikation hos läsaren.
17

  

Kvällspress – Lösnummerförsåld, högfrekvent utgivning samt mer tabloidjournalistik än 

morgonpressens.
18

 I denna studie undersöks Aftonbladet och Expressen, Sveriges två största 

kvällstidningar. 

Morgonpress – Prenumerant- och lösnummerförsåld, högfrekvent utgivning i Stockholm, 

Göteborg och Malmö.
19

 I denna studie undersöks morgontidningarna Dagens Nyheters och 

Svenska Dagbladets Stockholmsversioner. 

Hovet – Den kungliga familjen och organisationen kring statschefen. Det officiella namnet är 

De Kungliga Hovstaterna.
20

 

Andrahandskälla – När en journalist har hämtat information från redan publicerade källor, 

till exempel pressutskick eller böcker så som Den motvillige monarken. Ett annat ord är 

sekundärkälla.
21

 

Förstahandskälla – Någon som journalisten personligen har varit i kontakt med. 

Förstahandskällan kan uttala sig utan att nödvändigtvis bidra med primärinformation om 

händelsen.
22

 

Hovets pressutskick – De officiella meddelanden som Hovet skickar ut till Sveriges medier. 

De finns sparade i ett digitalt arkiv på kungahusets hemsida.
23

 

Tröskelvärde - När en händelse eller ett område väl blivit etablerat som intressant 

nyhetsmaterial fortsätter det att vara det. Teorin om nyheternas tröskelvärde myntades av 

Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge i en artikel från 1965.
24

  

                                                 
16 Häger, Björn, Reporter: en grundbok i journalistik, 1. uppl., Norstedt, Stockholm, s22-23. 
17 Ibid. s114. 
18 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart och Wadbring, Ingela Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern (Ekerlids förlag, 2009, 
Falun) s134. 
19 Ibid. s135. 
20Defintion av hovet på kungahusets hemsida http://www.kungahuset.se/hovstaterna.4.183c7ee125990d80d38000180.html, hämtad 2012-05-
07. 
21 Thurén beskriver en sekundärkälla som mindre trovärdig, eftersom den återger information som någon annan har berättat. Thurén, Torsten, 

Källkritik, 2., [rev. och utök.] uppl., Liber, Stockholm, 2005 s53. 
22 Jämför med en primärkälla som betyder att det är en ursprungskälla och har en direkt koppling till händelsen (Thurén, 2009. s53). 
23 www.kungahuset.se/pressrum  
24 Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), Medierna och demokratin, Studentlitteratur, Lund, 2004. 

http://www.kungahuset.se/hovstaterna.4.183c7ee125990d80d38000180.html
http://www.kungahuset.se/pressrum
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1.5 Källmaterial och urval 

Materialurvalet av tre kalenderveckor är strategiskt gjort. En vecka är vid prinsessan Estelles 

födelse (2012-02-23 t o m 2012-02-29), en händelse där hovet mer eller mindre kan styra 

mediernas bevakning genom exklusiva bilder och citat. Tanken är att den rapporteringen får 

stå modell för hur rapporteringen ser ut när den sker på hovets villkor. Den andra veckan är en 

neutral vecka, det vill säga en vanlig arbetsvecka för både hovet och medierna (2011-04-04 t 

o m 2011-04-10). Där undersöks vad som skrivs om kungahuset när inget speciellt sker. Den 

tredje veckan beskriver rapporteringen under lanseringen av boken Den motvillige monarken 

(2010-11-04 t o m 2010-11-11). Det kan tolkas som en händelse hovet inte har haft kontroll 

över från början, men där de eventuellt återtar överhanden i vad som rapporteras. 

Efterdyningarna av respektive händelser kan ha haft genomslag under längre period än under 

den valda perioden. På grund av tids- och resursbegränsningen har en vecka per 

händelseperiod fått ses som tillräcklig. Den valda veckan är den som ligger närmast i tid kring 

respektive händelses inträffade. Perioden som berör Den motvillige monarken samt perioden 

som berör Estelles födelse är medvetet valda med en ambition att undersöka en händelse där 

kungahuset har full kontroll eller helt saknar kontrollen över situationen. Mellanperioden 

infaller under 2011. Valet av vecka grundade sig på att inget speciellt hände enligt gängse 

nyhetskriterier. Det visade sig dock att Silvia skadade sig under den veckan som valdes vilket 

skapade skriverier i samtliga undersökta tidningar. Efter en genomgång av några andra 

neutrala veckor gick det inte att avgöra om denna vecka var mer eller mindre representativ för 

en neutral period, varför den ursprungliga veckan fick vara kvar. 

Tidningarna som undersöks är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och 

Aftonbladet. Att vi begränsar oss till Stockholmspress beror på att vi själva bor och verkar i 

Stockholm samt att landsortspress i stort tar sina inrikesnyheter från TT. Enbart artiklar som 

återfunna i tidningarnas pappersupplagor kommer att behandlas. Detta för att materialet blir 

alltför omfattande om även de artiklar som finns på internet räknas med. Vi är medvetna om 

att mycket som publiceras på nätet antingen inte kommer med i papperstidningen eller 

kommer i en annan version. Till exempel skulle det kunna vara så att tidningarna publicerar 

fler nyheter om kungahuset på nätet och ”överlåter” viktigare nyheter till pappersupplagan. 

Dock tror vi urvalet är tillräckligt för att skapa en bild av hur rapporteringen och bevakningen 

ser ut på tryckt nyhetsplats. Utöver tidningarna kommer hovets pressutskick för de relevanta 

veckorna att undersökas för att få klarhet i hur mycket av pressmeddelanden som har används 

i artiklar hos de fyra utvalda tidningarna. På hovets hemsida www.kungahuset.se/pressrum 

http://www.kungahuset.se/pressrum
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finns samtliga pressutskick från 2007 och framåt tillgängliga. Även officiella intervjuer som 

hovet gjort med olika kungligheter finns tillgängliga på hemsidan. 

Totalt omfattar materialet en genomgång av fyra tidningars dagliga pappersupplaga i tre 

veckors tid, 84 stycken pappersupplagor. För att underlätta det empiriska insamlandet av 

material samt för att operationalisera arbetet har de tre veckorna döpts till period 1, period 2 

och period 3. Period 1 omfattar 2010-11-04 t o m 2010-11-11, veckan då Den motvillige 

monarken landseras. Period 2 omfattar 2010-11-04 t o m 2010-11-11, den period som tolkas 

som normal arbetsvecka för pressen och hovet. Slutligen omfattar period 3 2012-02-23 t o m 

2012-02-29, veckan då Sveriges nya tronarvinge Estelle föds. 

Det är en turbulent tid för Kung Carl XVI Gustav då boken Den motvillige monarken släpps. 

Enligt författarna Thomas Sjöberg, Tove Meyer och Deanne Raucher är boken en inofficiell 

biografi över kungens liv som monark. Boken är indelad i två delar: den första handlar om 

tiden innan kungens kröning och den andra handlar om hans liv som monark. Det är i bokens 

andra del som detaljer kring kungens privatliv kommer fram. Kvinnor som varit med vid 

bjudningar där alkohol har serverats i överflöd vittnar om en kultur där kungen och hans 

vänner roar sig i damernas sällskap. Författarna skriver att kungen har besökt porrklubbar i 

utlandet så väl som i Stockholm, klubbar som ibland har haft koppling till den kriminella 

världen.
25

 Boken innehåller uppgifter som bekräftas av inblandade, men ord står mot ord då 

hovet varken vill bekräfta eller dementera det som står.   

För förståelsen av tidningsmaterial under period 1 är det viktigt att källkritiskt värdera boken 

Den motvillige monarken. Utifrån de källkritiska kriterier som Torsten Thurén tar fram i sin 

bok Källkritik
26

, förklaras här hur boken kan tolkas. 

Äkthet: Äkthet innebär att en källa verkligen är det den utger sig för att vara. De personer 

som träder fram i boken gör det i egenskap av sina ämbeten där de kommit nära kungen eller 

som privatpersoner där de umgåtts med kungen. Att flera av dem framkommer anonymt är ett 

problem och försvagar äktheten.
 27

  

Samtid: En källa är trovärdigare ju mer samtida den är. Efter en vecka minns man kanske 

bara hälften av det man mindes för en timme sedan.
 28

 De fakta som framkommer i boken 

hände ungefär 20 år innan boken utkom. Många av dem som intervjuas återger alltså 

berättelser som hände för länge sedan. I några av bokens intervjuer besvaras frågor med ”jag 

                                                 
25 Sjöberg, Thomas, Rauscher, Deanne & Meyer, Tove, Carl XVI Gustaf den motvillige monarken, Lind & Co, Stockholm, 2010, s 7ff. 
26 Thurén, 2009.  
27 Thurén, 2009 s19. 
28 Thurén, 2009 s30. 
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vet inte”, när då ett påstående läggs fram blir svaret ”ja, så var det nog”.
29

 

Tradering: En uppgift har gått i flera led, ryktesspridning är en form av tradering.  I boken 

förekommer i princip bara primärkällor. Det vill säga att författarna har intervjuat personer 

som själva varit med om de händelser som de återger.
30

 

Tendens: Har den som intervjuas egna intressen i sakfrågan? Det vill säga att det finns ett 

intresse av att ge en falsk bild av verkligheten?  De som framträder i boken upplevs inte göra 

så för egen vinnings skull. Snarare vill källorna peka på det problem som boken tar upp, att 

kungen har vistats i osäkra miljöer. Något som stärker kriteriet är att många får förbli 

anonyma.
 31

 

Oberoende: Två av varandra oberoende källor bekräftar samma sak. Författarna beskriver att 

de i den mån det gått försökt bekräfta samtliga uppgifter från flera håll.
 
Ett exempel är 

gangstern Mille Markovic, då han kan tjäna på att få berättelsen framförd ur ett visst 

perspektiv och därmed kan ses som tendensiös. Där har författarna tagit hjälp av andra 

personer, oberoende av Mille Markovic, som kan bekräfta samma sak.
32 

Källkritik är en metod snarare än en väg till absolut sanning. Den motvillige monarken kan 

beroende på förförståelsen tolkas som mer eller mindre trovärdig: Det kan tolkas som att 

tendens inte är ett stort problem då de flesta källor är anonyma i boken. Oberoendet kan ses 

som starkt då flera källor bekräftar samma sak. Kriteriet om samtid kan brista med tanke på 

att det gått långt tid sedan bokens källor upplevde det de berättar om. Det uppkom en 

diskussion i media kring källornas trovärdighet vid lanseringen av boken där den från hovets 

sida utmålades som icke trovärdig, medan författarna framhöll att den var sann. Vad som 

framför allt talar för att det som står i boken är sant är det faktum att ingen, inte ens kungen, 

har sagt att det som står är fel. Författarna fälldes varken för förtal eller tryckfrihetsbrott vilket 

också talar för att det som påstås i boken faktiskt är sant. 

De senaste åren har varit turbulenta för kungahuset då flera skandaler har uppkommit. Ett 

exempel är det grävreportrarna på Kalla Fakta, Mats Deland och Fredrik Quistbergh, 

avslöjade om drottning Silvias far, Walther Sommerlath. I Kalla Faktas programpresentation 

står det att reportrarna har funnit dokument som visar att Walther Sommerlath deltog i 

förföljelsen av judar.
33

 Händelsen fick stort medialt genomslag och uppföljning i flera 

tidningar. Att vi inte valde att fokusera på den här skandalen är för att vi inte ansåg den beröra 

                                                 
29 Kapitel 6 “Gold club” i boken Den motvillige monarken, Sjöberg m.fl 2010 s280. 
30 Thurén, 2009 s53. 
31 Thurén, 2009 s66. 
32 Sjöberg m.fl, 2010 s14. 
33 Kalla Fakta, sänt 28 november 2010 http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/kalla_fakta?title=kalla_fakta_del_10&videoid=1147869 
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kungahuset i nutid även om händelsen väckte känslor och ledde till en viktig debatt om vilket 

ansvar Silvia har att förmedla sin familjs förflutna. Vi såg emellertid Den motvillige 

monarken som en än större skandal då det fanns starka röster som kunde beskriva kungens 

oansvariga beteende och hur han utsatt sig för en stor säkerhetsrisk. Detta är av större 

betydelse för monarkins ställning som statskick, att en regerande monark vistades i 

tvivelaktiga miljöer där hans säkerhet inte kunde garanteras. 

1.6 Metod och disposition  

För att besvara frågeställningarna har en kvantitativ och en kvalitativ metod använts. I den 

kvantitativa undersökningen sammanställdes ett kodschema med 5 variabler: datum, tidning, 

artikeltyp, källor och vem kommer till tals. Under varje variabel tillkomm flera 

variabelvärden.
34

 Under variabeln artikeltyp valdes alla insändartexter som handlar om 

kungahuset bort. Detta för att undersökningen enbart ska rikta in sig mot redaktionellt 

material. Efter en provkodning framkom att variablerna och variabelvärdena skulle hålla för 

källmaterialet. Kodschemat är kopplat till studiens frågeställningar där den kvantitativa 

metoden är tänkt att ge en första indikation på hur bevakningen av kungahuset ser ut. 

Undersökningens kvalitativa urval har tagits fram som nedslag för att belysa de kvantitativa 

resultaten då urvalet av texterna i den kvalitativa undersökningen syftar till att belysa de 

kvantitativa resultaten samt de texter som är typiska för perioden. Totalt har 43 texter 

analyserats kvalitativt vilket kan ses som ett stort urval vid en kvalitativ analys. Syftet med 

det var för att finna mönster och hovets mediestrategier. Ett mindre antal texter hade 

förmodligen inte kunnat visa på det genomslag av till exempel hovets mediestrategier. För att 

förhindra låg reliabilitet och validitet har variablerna och analysenheterna hela tiden varit 

starkt kopplade till frågeställningen. 

Ambitionen fanns att utföra kvalitativa intervjuer med såväl hovets pressavdelning som 

chefredaktörer på berörda tidningar. Detta för att få en djupare förståelse kring hur 

bevakningen ser ut och vem som sätter agendan. På grund av tidsbegränsning samt 

knapphändig respons kan intervjumaterialet endast användas som en bakgrund och 

förförståelse vid genomgången av frågeställningarna. 

Undersökningen är indelad i de tre perioderna och därefter kopplad till frågeställningarna. 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa 

                                                 
34 För fullständig sammanställning och definitioner på variabler och variabelvärden se Bilaga 1. 
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resultat. Resultatredovisningen kommer inte att ske efter metodindelning utan kommer att 

integreras med varandra för en mer heltäckande bild.  

2. Undersökning 

Resultatredovisningen uppdelades upp i tre perioder utifrån de tre frågeställningarna;  

- Vilka källor används och varifrån kommer informationen i morgon- och kvällspressens 

nyheter om kungahuset? 

- Hur ser värderingen av kungliga nyheter ut i kvällspress och morgonpress? 

- Vilka mediestrategier har hovet och hur märks de av i morgon- och kvällspressens 

rapportering av kungahuset? 

Totalt analyserades 353 artiklar från Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet med hjälp av ett kodschema utformat efter frågeställningarnas tre punkter.
35

 

Materialet är hämtat från Kungliga Bibliotekets mikrofilmarkiv och tidningsarkivet hos 

Stadsbibliotekets tidningsannex. Materialet samlades in från tre tidsperioder döpta till period 

1 (2010-11-04 t o m 2010-11-10), period 2 (2011-04-04 t o m 2011-04-10) och period 3 

(2012-02-23 t o m 2012-02-29). Under period 1 lanserades boken Den motvillige monarken
36

 , 

period 2 var en vanlig arbetsvecka för hov och medier, period 3 föddes prinsessan Estelle. 

Med dessa tre perioder torde bevakningen av kungahuset i Sverige kunna ringas in när det 

sker en skandal som avslöjanden i boken Den motvillige monarken, en stor kunglig händelse 

som födseln av vår nya tronarvinge samt hur den vardagliga bevakningen ser ut. För att 

underlätta operationaliseringen och läsförståelsen av undersökningen kommer resultaten delas 

in enligt frågeställningarna ovan. Innan varje specifik undersökningsperiod behandlas 

kommer en djupare beskrivning våra tre frågeställningar samt vilken relevans de har för 

undersökningens syfte att ske.  

Vilka källor används och varifrån kommer informationen i morgon- och kvällspressens 

nyheter om kungahuset? 

Undersökningen visade att tidningarna i en relativt stor utsträckning använde sig av 

förstahandskällor. Sett till alla tre perioder med 353 stycken analyserade artiklar återfanns en 

förstahandskälla i 212 stycken, dock ofta i kombination med en andrahandskälla eller en 

officiell hovkälla.
37

 Även Expressens chefredaktör bekräftar vid samtalsintervju att blandning 

                                                 
35 Se bilaga 1 för att titta på kodschemat i sin helhet. 
36 Sjöberg, Thomas, Rauscher, Deanne & Meyer, Tove, Carl XVI Gustaf den motvillige monarken, Lind & Co, Stockholm, 2010. 
37 För definition av förstahandskälla, andrahandskälla och officiell hovkälla, se bilaga 1. 
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av olika källor är en vedertagen metod.
38

 Att en artikel i hovjournalistik innehöll en 

förstahandskälla betydde inte nödvändigtvis att journalisterna i fråga hade gjort en djupare 

granskning av kungahuset. I många fall rörde det sig om att informationen i artikeln hade 

hämtats från en andrahandskälla då någon som inte hade en direkt koppling till händelsen fick 

uttala sig. I kodningen sågs denna person också som en förstahandskälla eftersom journalisten 

aktivt hade sökt upp personen och pratat med denne. Däremot fanns inget krav att källan i sig 

skulle bidra med ny information eller bekräfta information om händelsen. Tidningarna 

använde mer förstahandskällor än förväntat men förstahandskällorna tillförde sällan ny 

information. Det märktes att de som fick komma till tals inte visste mer om sakfrågan, snarare 

gav de sin personliga synpunkt på det inträffade. Ren information kom främst från officiella 

hovkällor. De aktörer som återfanns i flest undersökta artiklar var hovet, allmänhet och 

experter, som alla kom till tals ungefär lika många gånger.
39

 

Hur ser värderingen av kungliga nyheter ut i kvällspress och morgonpress? 

Här undersöktes hur kungahuset prioriterades under perioderna samt hur texterna vinklades. 

Förförståelsen var att nyheter om kungahuset skulle värderas högre i kvällspressen än i 

morgonpressen. Därmed skulle bevakningen se olika ut beroende på tidningstyp och 

vinklingen i texterna skilja sig åt. Undersökningen visade tydligt att intresset för kungahuset 

var som störst i kvällspressen och då främst i Expressen som publicerade överlägset flest 

artiklar om kungahuset. Av alla tre perioders totala summa på 353 stycken artiklar återfanns 

288 artiklar i kvällspressen, varav 170 av dessa fanns i Expressen.
40

 Trots att majoriteten av 

artiklarna återfanns i kvällspressen, tycks chefredaktören på en av kvällstidningarna inte vilja 

lyfta fram att nyheter kring kungahuset är prioriterat. Han poängterade istället kontrasten 

mellan 50 anställda sportjournalister och en anställd hovreporter.
41

 

Vilka mediestrategier har hovet och vilket genomslag får hovets pressmeddelanden? 

Period 1 kännetecknades av få uttalanden från hovet, istället väntade det till den punkt då 

kungen helt enkelt måste uttala sig, vid sin årliga jakt med tillhörande presskonferens. 

Uttalandet som då kom kunde inte vara tydligare: vi har inga kommentarer och nu vänder vi 

blad.  

Under period 2 stukade Silvia foten i samband med att en av Aftonbladets fotografer fotade 

henne. Alla fyra tidningar tycktes köpa hovets version av Silvias olycka. Trots att fotografen 

                                                 
38 Mejlintervju med Expressens chefredaktör Thomas Mattson, 2012-05-03 
39 Se bilaga 2 
40 Se bilaga 2. 
41 Mejlintervju med Expressens chefredaktör Thomas Mattson, 2012-05-03 
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påstod att han inte var i närheten när Silvia ramlade uttalade sig chefredaktören med orden: 

”Vi ser mycket allvarligt på incidenten och beklagar djupt det inträffade”. Vidare sa han att 

Aftonbladet skulle se över sin bevakning av kungahuset och att de tog på sig ansvar för det 

inträffade.  

Under period 3 visste hovet att de satt inne på all information gällande Estelles födelse. De 

såg därför till att portionera ut den på ett sätt som gav material till att skriva artiklar varje dag 

under perioden. Deras strategi att endast låta kungahusets privata bilder publiceras gav 

genomslag i samtliga tidningar. Att lägga ut bilder från BB på Facebook var ett genidrag 

under perioden. Samtliga undersökta medier jublade över bilder signerade Carl-Philip och den 

skakiga mobilbild som visade ett leende kronprinsesspar på BB.  

Utifrån undersökningen kunde tre mediestrategier från hovets sida urskönjas:  

1. Tystnad: Hovet lägger locket på. 

2. Anklaga: Lägga över ansvaret på medierna, utpeka en syndabock. 

3. Bjuda in på egna villkor: Information portioneras ut via egna kanaler. 

Undersökningen visade att de tre strategierna fick genomslag i tidningarna.  

Med frågeställningarna som bas redovisas här resultaten från varje period. 

2.1 Period 1 – Skandalboken 

Boken Den motvillige monarken lanserades. I boken skrev författarna att kungen varit med 

vid fester anordnade av kriminella klubbägare, att kungen besökt porrklubbar samt haft affärer 

med unga kvinnor. Känsliga uppgifter om kungens privatliv florerade i kvällspressen, kvinnor 

gick anonymt ut och bekräftade de skandaler boken avslöjat. 

2.1.1 Källor och information 

Rapporteringen under period 1 såg olika ut i kvälls- och morgonpress. De artiklar som 

återfanns i morgonpressen analyserade kring vad boken kunde få för konsekvenser samt 

ifrågasatte den uppståndelse boken skapade i kvällspressen. I kvällspressen handlade istället 

rapporteringen främst om vad kungen hade gjort. Under period 1 skrev Expressen 64 stycken 

artiklar om kungaskandalen och Aftonbladet skrev 43 stycken artiklar. Skillnaden mot 

morgonpressen var påtaglig: Dagens Nyheter publicerade 11 stycken artiklar och Svenska 

Dagbladet 9 stycken artiklar om kungaskandalen. Boken väckte under perioden stor 
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uppståndelse i framför allt kvällspressen. Sammanlagt publicerades 127 artiklar i de fyra 

tidningarna, varav 107 stycken återfanns i kvällspressen.
42

 

Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade förstahandskällor i nästan samtliga av sina 

publicerade artiklar, 75 % av artiklarna från morgonpressen hade med en förstahandskälla. 

Typen av artiklar som publicerades i morgonpressen under period 1 handlade främst om 

mediedrevet kring boken. De förde en diskussion om de förväntningar som satts på hovets 

pressavdelning i samband med boksläppet. Experter fick komma till tals för att beskriva hur 

bevakningen av boksläppet sköttes både av andra medier och av hovet. Den andra sorts 

artiklar som återfanns under period 1 var åsiktstexter, ofta med någon form av kritik riktad 

mot kvällspressens bevakning av skandalen. Den höga andelen förstahandskällor i 

morgonpressen berodde främst på att de, till skillnad från kvällspressen, avstod från artiklar 

med spekulationer och återberättande av bokens innehåll. Istället pratade de med statsvetare 

eller andra personer med expertkunskaper som fick analysera boken på olika sätt.
43

  

Det framgick tydligt att kungahuset länge avstod från att uttala sig i media under perioden och 

därmed lämnades dörren öppen för spekulationer, främst i Expressen och Aftonbladet. Vi 

kunde se att av de 107 publicerade kvällspresstexterna fanns officiell hovkälla helt eller delvis 

med endast i 14 stycken texter.
44

 Som en konsekvens av hovets ”lägga locket på”-strategi såg 

vi att kvällspressen försökte få bekräftelse för det som påstås i boken. Resultatet blev att 

anonyma ”kungavänner” och ”kaffeflickor” talade ut.
45

 Ett exempel på en artikel som innehöll 

anonyma källor såg vi den 6 november, då Aftonbladet publicerade en artikel med rubriken 

”Hon var sällskapsflicka åt kungen”. En stor bild visade ryggtavlan på en kvinna klädd i 

mjukisbyxor och dunjacka. Det gick inte att identifiera kvinnan på bilden. Texten berättade att 

kvinnan, Monika  45, var med i kungens festkrets på 1980-talet. Under de glada dagarna fick 

hon uppleva fester i fina Östermalmsvåningar och bjöds på dricka och mat. Motprestationen 

bestod i att vara sällskap och ”ställa upp”.
46

  Källan i artikeln var typisk för texterna som 

publiceras under perioden kring boksläppet. Kvinnan bekräftade det som stod i boken men 

ville vara fortsatt anonym. Detta källmönster såg vi i flera artiklar hos kvällspressen under 

periodens första dagar. Expressen publicerade 11 artiklar där enbart någon som var utpekad i 

                                                 
42 Se bilaga 2 för kvantitativa uträkningar och sammanställningar. 
43 Se bilaga 2 
44 Se bilaga 2 för kvantitativa uträkningar och sammanställningar. 
45 Eriksson, Markus , Bergfeldt, Carina, Danielsson, Kerstin och Aschberg, Richard ”Förnekade aldrig uppgifterna i boken när han mötte 

pressen”  Aftonbladet 5 november 2011. 
46 Wiman, Erik, Carlsson , Mattias och Aschberg, Richard ”Hon var sällskapsflicka åt kungen” Aftonbladet 6 november 2010.  
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Den motvillige monarken uttalade sig. Ofta rörde det sig om olika kvinnor som talade om sina 

upplevelser på festerna där kungen sades ha deltagit.
47

  

Undersökningen visade att kvällspressen aktivt försökte att söka upp egna informanter som 

skulle bekräfta händelserna i boken. De flesta källor som kunde bekräfta ville förbli anonyma, 

men kvällspressen hittade också människor som ville gå ut med namn. Artisten Camilla 

Henemark som hade intervjuats i boken gick ut i Expressen som öppen källa. Däremot ville 

hon varken bekräfta eller dementera uppgifterna om kungens fester.
48

 Gick det inte att få tag 

på någon som kunde bekräfta händelsen valde kvällspressen ofta att publicera långa utdrag ur 

boken där ett avslöjande framkom. Allt som oftast kompletterades det långa utdraget med ett 

citat från någon som kunde uttala sig om det specifika exemplet. I Expressens artikel ”Han 

fixade kvinnorna” den 4 november 2010 fick läsaren intryck av att reportrarna hade talat med 

kungavännen Christer Gustafsson. I textens nedryckare stod citatet ”Christer Gustafsson: Jag 

var väl den som hade fräschingarna”. När vi läste texten förstod vi att Expressen inte hade 

talat med Gustafsson personligen utan hämtat sina citat från boken. Likväl förekom 

förstahandskällor i form av författaren Thomas Sjöberg och Gustafssons advokat Fredrik 

Ramberg.
49

 På samma uppslag publicerades en halvsida med utdrag från bokens intervju med 

Gustafsson, en återanvändning av källmaterial från boken som var typisk för perioden.
50

 

Morgonpressen reagerade inte på samma sätt som kvällspressen. Av de totalt 127 publicerade 

texterna om kungaskandalen återfanns endast 20 stycken i morgonpressen. Vad vi kunde se 

var att morgonpressens texter i stort var opinionstexter, i Dagens Nyheter var över en 

tredjedel av det publicerade materialet kring kungaboken någon form av åsiktstext.
51

 

Opionstexterna handlade främst om journalisternas agerande mot kungen, snarare än om vad 

kungen eventuellt hade gjort på sina fester. Ett exempel är den före detta pressombudsmannen 

Pär-Arne Jigenius som skrev en debattartikel i Dagens Nyheter den 5 november 2010. Han 

kritiserade journalisterna som bevakade hovet och menade på att de alla hade förvandlats till 

återberättare. Allt som stod i boken menade han att journalisterna hade känt till innan, men 

inte publicerat på grund av brist på trovärdiga bevis. När boken nu släpptes hade de plötsligt 

en källa att referera till utan att själva behöva ta ansvar för vad de skrev.
52

 Undersökningen 

visade att morgonpressens nyhetstexter nästan enbart använde sig av den officiella 

                                                 
47 Se bilaga 2. 
48 Salihu, Diamant ”Camilla: Det är historia” Expressen 5 november 2010. 
49Johansson, Andreas och Johansson, Roland ”Han fixade kvinnorna”  Expressen 4 november 2010. 
50 Johansson, Andreas och Johansson, Roland ”Han fixade kvinnorna”  Expressen 4 november 2010. 
51 Se bilaga 2. 
52Jigenius, Pär-Arne ”Medborgarnas rättigheter inte tillgängliga för kungen” Dagens Nyheter 5 november 2010.  
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presskonferensens uttalande. I Svenska Dagbladet den 5 november ägnades en hel sida åt 

presskonferensen. Till skillnad från kvällspressen fokuserade de inte på moral och agerande, 

utan istället höll de sig till sakinformationen som kom från hovet. Ambitionen med artikeln 

verkade också vara att skapa en förståelse för bokens betydelse genom att visa hur många 

exemplar boken sålt i jämfört med boken Vårt bröllop om Victoria och Daniels giftermål. I 

artikelns sista stycke slog journalisten fast att en Sifo-undersökning visade att varannan 

tillfrågad var emot det skandalgräv som journalister ägnat sig åt kring kungens privatliv.  

En rimlig slutsats efter att ha studerat morgonpressens rapportering var att den gav 

kvällspressen en tydlig pik om att skandalfokuseringen inte var acceptabel.
53

 Samtliga källor 

som morgonpressen använde sig av uttalade sig i egenskap av expert på ett speciellt område, 

till exempel statsvetare eller hovjournalist, ofta med ambitionen att skapa en klarhet i vilka 

konsekvenserna hade blivit av att boken publicerats. För att läsaren ändå skulle förstå vad all 

uppståndelse berodde på hade till exempel Svenska Dagbladet valt att lägga in en faktaruta 

där de skrev ut att det fanns påståenden om att kungen bland annat vistats i osäkra miljöer så 

som svartklubbar. Det blev en distans mellan bokens påstående och tidningens inställning 

vilket fick boken att framstå som mindre trovärdig.
54

 Utdrag och uttalanden av den art som 

fanns i kvällspressen saknades helt i morgonpressen. Det kan ha sin förklaring i att 

tabloidformatet som kvällspressen jobbar med skiljer sig från det nyhetsformat 

morgonpressen arbetar med, där personfixering inte förekommer i samma utsträckning. Det 

skulle också kunna vara så att morgonpressen inte såg bokens källor som trovärdiga och att 

boken därför blev en källa de inte ville använda sig av medan kvällspressen tycktes anse det 

motsatta. Kan det vara så att kvällspressen som har anställda hovreportrar, vet mer om 

kungens privatliv än dagspressens journalister gör? Att kvällspressen därmed kan värdera 

bokens källor på ett annat sett än morgonpressen och se de utpekade källorna som trovärdiga? 

Samtidigt visade undersökningen att morgonpressen hade ett intresse av kvällspressens 

rapportering där de använde sig av kvällspressen genom att citera dem. Svenska Dagbladet 

hade den 4 november 2010 en artikel med rubriken ”Medier på pass efter bokrykten”, i texten 

citerades Aftonbladets samtal med kungen.
55

 

Sammanfattningsvis visade undersökningen att kvällspressen och morgonpressen använde sig 

av sina källor på olika sätt. Kvällspressen publicerade framför allt information om själva 

boken och vad som stod däri, antingen med hjälp av långa utdrag från den eller med anonyma 

                                                 
53Åkerman, Mikaela ”Vi vänder blad och går vidare” Svenska Dagbladet 5 november 2010.  
54Åkerman, Mikaela ”Vi vänder blad och går vidare” Svenska Dagbladet 5 november 2010. 
55 Magnusson, Mattias ”Medier på pass efter bokrykten” Svenska Dagbladet 4 november 2010.  
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källor som kunde bekräfta vad som stod. Morgonpressen valde att hålla sig till officiella 

källor, främst från hovet men också experter som kunde förklara vad boksläppet innebar. Ett 

resultat som kan anas är ett symbiotiskt förhållande mellan kvällspressen och morgonpressen. 

Morgonpressen valde att ta avstånd från det drev kvällspressen bedrev, men använde sig 

sedan av den information som kvällspressen fick fram. Det betyder i sin tur att morgonpressen 

gav kvällspressen en legitimitet och professionalitet i det arbete som kvällspressen sysslade 

med. 

2.1.2 Nyhetsvärdering 

Under period 1 fokuserade kvällspressen på det som stod i boken Den motvillige monarken. 

Morgonpressen ville belysa hur bevakningen av boken behandlats av medierna och föra en 

diskussion kring fenomenet.  

Kvällspressen värderade skandalbokens nyhetsvärde som högt. Från den 3 till den 8 november 

2010 fanns nyheten om kungaskandalen som nummer ett på framsidan i Aftonbladet och 

Expressen. Därefter skiftade fokus till andra nyheter. I samma veva hade kungen åkt till Kina 

på officiellt stadsbesök, vilket kan förklara att det blev lämpligt att släppa hans skandal. 

Undersökningen indikerar att kvällspressen värderade de uppgifter som framkom i boken som 

viktiga nyheter. De ville beskriva bokens uppgifter med egna ord och tog fram epitetet 

kaffeflicka.
56

 Ett tydligt exempel på hur prioriteringen såg ut under perioden var framsidan på 

Aftonbladet den 4 november 2010. Före detta presstalesman för hovet, Elisabeth Tarras-

Wahlberg citerades ”Jag har ju hört rykten”. Under en bild på henne stod ”Skandalboken 

sidorna 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och ledare”.
57

 Liknande pådrag för sidor fanns även dagen 

därpå. Aftonbladet hade än en gång en lång puff för ”Skandalboken om kungen sidorna 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ledare och kultur”. Samma mönster återfanns i Expressen under dessa 

datum.  

Utifrån undersökningen gick det även att konstatera att morgonpressen valde att fokusera på 

andra och större nyheter. Ett tydligt exempel var den 4 november 2010 då Svenska Dagbladet 

hade president Obama på framsidan med rubriken ”Redan dödläge” som puffade till en artikel 

om kongressvalet i USA. Nyheten togs upp på ledarplats och fick ett uppslag på 

utrikessidorna. Första nyheten på sida 6 handlade om Sverigedemokraterna som spåddes 

luckra upp blocken i riksdagen. Först på sida 9 kom en halvsida om kungens skandal.  Även 

Dagens Nyheter hade Obama på framsidan den 4 november med rubriken ”Obamas svåra 

                                                 
56 Ordet kaffeflicka nämns ingenstans i Den motvillige monarken, utan förekommer först i kvällspressens texter. 
57 ”Jag har ju hört rykten” osignerat, Aftonbladet 4 november 2010. 
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väg” samt puff till sidorna 2 och 6-8. 
58

 I Expressen samma dag var kungen på första sidan 

med rubriken ”Nya kvinnan om kungen i natt: Smygandet, resorna, tjejerna”. En puff 

hänvisade till sidorna 6-24 för att läsa mer. Expressens ledare för dagen handlade om den 

partiledardebatt med Sverigedemokraterna som Svenska Dagbladet hade som största 

inrikesnyhet. Som nyhet hamnade samma debatt på sida 26 i Expressen efter 24 sidor om 

kungaskandalen. Trots att nyheten om partiledardebatten hamnade långt bak i tidningen fick 

den två hela uppslag, det kan tolkas som att den fortfarande var av stor vikt. Kongressvalet i 

USA saknades helt i Expressen den 4 november.
59

 

I morgonpressen värderades skandalboken betydligt lägre än i kvällspressen. Politiska nyheter 

av både inrikes och utrikeskaraktär fick högre prioritet i morgonpressens tidningar under 

perioden. Av de totalt 20 stycken artiklar om kungaskandalen som publicerades i 

morgonpressen, var de flesta vinklade på konsekvenserna av boksläppet och den medföljande 

skandalen: Kommer hovet agera på boken? Vilka konsekvenser väntas för kungen och 

författarna? Får kungahuset ökad eller minskad popularitet på grund av boken?
 60

En rimlig 

tolkning är att kungen inte tilläts prioriteras högre än politiker, snarare tvärtom. Det som 

kungen gick igenom rapporterades först efter att de folkvalda hade fått sina sidor. Tonen i 

artiklarna hos dagspressen var ifrågasättande mot anklagelserna som riktas mot kungen. 

Meningar som ”Det är just de anonyma källorna som skapat kritik mot boken och skapat 

frågetecken kring trovärdigheten” och ”(…) det är ett av kraven för att man ska få 

offentliggöra nedsättande uppgifter om folk.” fick läsaren att förstå att allt som skrivits om 

boken kanske inte var sanning.
61

 En uppvärdering av bokens konsekvenser för läsarnas 

inställning till kungahuset snarare än dess uppgifter om kungens oegentligheter tycks ha skett 

i morgonpressen. 

Sammanfattningsvis visade undersökningen att kvällspressen värderade nyheten om 

kungaboken högre än vad morgonpressen gjorde. Resultaten blev en skillnad i vilket material 

kring boken som var av nyhetsvärde hos de två tidningskategorierna. I kvällspressen 

värderades informationen och händelserna i boken högst, medan dagspressen snarare riktade 

in sig på den debatt som uppstod  kring trovärdighet och konsekvenser av boken. Att de 

värderade olika visades även genom att kvällspressen hade med skandalen på sina framsidor 

                                                 
58 ”Obamas svåra väg” osignerat, Dagens Nyheter 4 november 2010. 
59 ”Nya kvinnan om kungen i natt: Smygandet, resorna, tjejerna”, osignerat och Svensson, Niklas, Baas, David ”Ilskan mot S och MP”, 
Expressen 4 november 2010. 
60 Bilaga 2. 
61 Littorin, Jens, ”Vi vänder blad och ser framåt”, Dagens Nyheter, 5 november 2010. 
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flera dagar i rad under perioden när morgonpress fokuserade på andra inrikes- och 

utrikesnyheter av mer politisk karaktär. 

2.1.3 Hovets mediestrategier 

Hovet saknade kontroll över all fakta som framkom i boken och det märks att de tvingades 

handla därefter. Denna period uttalade sig hovet och kungafamiljen väldigt lite i frågan, 

endast i 19 av de 127 texterna under perioden kom kungafamiljen eller hovet till tals.
62

 En 

övervägande del av kungahusets uttalanden gjordes i samband med den presskonferens som 

hölls vid kungens jakt. Det uttalande han gjorde med orden ”vi vänder blad och går vidare” 

fick stort genomslag. Några pressmeddelanden eller uttalanden publicerades inte på hovets 

hemsida under veckan.
63

 Att hovet inte gick ut med något skriftligt pressmeddelande om 

händelsen samt att det enda uttalande som kom skedde vid den årliga älgjakten kan tolkas som 

en medveten strategi från hovet. De valde att lägga locket på och snabbt tysta ner händelsen 

genom att låta kungen sätta punkt. Kungens uttalande, som trots att det kritiserades hårt i 

samtliga undersökta tidningar, fick stort genomslag. Genomslaget syntes, om än på olika sätt. 

Morgonpressen valde att göra kungens ord till rubrik och efter presskonferensen släppte 

morgonpressen debatten, precis som kungahuset ville. Kungen hade sagt sitt och nu vände 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet blad.
64

 I kvällspressen gick däremot drevet vidare. 

Kvällspressen köpte inte uttalandet rakt av, utan kritiserade kungen och hovet för att slingra 

sig och inte vilja ta diskussion. I Expressen skrev Johan T Lindwall en krönika med namnet 

”Hur kunde ni, hovet?”. Där kritiserade han hovets agerande i frågan och menade att det hade 

gjort alla till förlorare. Med meningar som ”De som ville ha svar fick inga svar” och ”De som 

tycker synd om kungen fick ännu mer ont i magen” visade han en retorik som menade att 

hovet borde ha agerat annorlunda.
65

 Trots kungens uttalande om att vända blad, fortsatte 

kvällspressen att gräva fram nya personer som kunde uttala sig om skandalen. Den 7 

november talade Kristoffer Lind, vd på bokförlaget Lind & Co, om en eventuell bok om 

Silvia och beskrev idén som ”lysande”. En av författarna till kungaboken, Deanne Rauscher, 

citerades ”Hon (Silvia, vår anm.) om någon är värd en bok”.
66

 Strategin med att vända blad 

gick inte hem hos kvällspressen medan morgonpressen var betydligt mer tillmötesgående. 

                                                 
62 Se bilaga 2. 
63 Hovets hemsida. Under period 1 finns inga pressmeddelanden om skandalboken. 

http://www.kungahuset.se/pressrum/pressmeddelanden/2010.4.40e05eec12926f26304800019548.html hämtat 2012-04-26. 
64 Littorin, Jens, ”Vi vänder blad och ser frammåt” Dagens Nyheter, 5 november 2010, Åkerman, Mikaela, ”Vi vänder blad och går vidare” 
Svenska Dagbladet, 5 november 2010. Efter dessa två artiklar finner vi inga mer publicerade texter om kungen i dagspressen. 
65 Lindwall, T Johan, ”Hur kunde ni, hovet?” Expressen, 5 november 2010. 
66 Reuterskiöld, Annie, Syrén, Michael, ”Hon skriver avslöjarbok – Om Silvia”  Expressen, 7 november 2010. 

http://www.kungahuset.se/pressrum/pressmeddelanden/2010.4.40e05eec12926f26304800019548.html
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Istället för att uttala sig i frågan valde hovet att aktivt försöka rikta uppmärksamheten åt annat 

håll.
67

 Den 7 november åkte kungen på ett officiellt besök till Kina, något som 

uppmärksammades av både Expressen och Aftonbladet. En trolig tolkning är att hovet lät 

kvällspressens reportrar ställa frågor till kungen i Kina eftersom hovet förstod att tidningarnas 

texter då skulle komma att beröra det officiella ärendet kungen var ute på. Kvällspressens 

fokusskifte från boken till kungens ämbete kom vid detta tillfälle. Den 5 november skrev 

Expressen att inga journalister skulle vara välkomna att prata med kungen i Kina,
68

 detta till 

trots ställde kungen upp och svarade på reportrarnas frågor. Den 8 november ville hovets 

presstaleskvinna Nina Eldh inte svara på vad kungen skulle göra på sin kinaresa men när 

kungen sedan mötess av en Expressen-reporter på plats hade hovet ändrat strategi.
69

 

Undersökningen visade ett tydligt fokusskifte där kvällspressens journalister till en början 

försökte att fråga om boken men allt eftersom tiden gick och de inte fick ut något av kungen 

började de istället att rapportera om syftet med kinaresan; en studieresa med ingenjörer och 

näringslivsdelegationer. Nu berättade hovet öppet om vad resans syfte var samt vilka företag 

som skulle besökas.
70

 Försök gjordes till att ändå vinkla på boken i kvällspressens texter. I 

Expressen den 9 november försökte journalisterna Fredrik Sjöshult och Robban Andersson få 

kungen att tala om Den motvillige monarken. Trots ambitionen handlade merparten av 

artikeln om den information hovet hade släppt kring resan.
71

 Vändningen kan bero på att 

Expressen och Aftonbladet fanns på plats i Kina och ställde obekväma frågor. För att få 

tillbaka övertaget valde hovet att släppa officiell information om något annat, det vill säga 

kinabesöket, som för början var tänkt att hållas hemligt. 

I Svenska Dagbladet riktades strålkastarljuset mot hovets officiella åtaganden den 7 

november. Som största nyhet på framsidan stod kronprinsessparet och skakade hand med en 

rad näringslivsdirektörer. Texten gick till näringslivsbilagan där sidorna 6 till 11 visade på en 

medvetenhet hos Svenska Dagbladet gällande hovets mediestrategier, att de valde att bevaka 

ett officiellt evenemang. Bildtexten löd ”Medan kungen jagas av journalister på hemmaplan, 

tar kronprinssessan Victoria och prins Daniel emot direktörernas jubel på bortaplan”.
72

 

Veckan innan hade hovet lagt upp ett meddelande om att Daniel och Victoria skulle besöka 

                                                 
67Hovets hemsida, ett exempel av de aktiviteter kungahuset skickar ut.  
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungenmottekinasvicepresidentxijinpingipeking.5.40e05eec12926f26

304800015186.html, hämtat 26 april 2012.  
68 Asplid, Åsa, ”Nu lämnar han landet”, Expressen, 5 november 2010. 
69 Asplid, Åsa, ”Nu lämnar han landet”, Expressen, 5 november 2010. 
70Hovets hemsida, pressutskick om kungens Kinaresa. 

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungenmottekinasvicepresidentxijinpingipeking.5.40e05eec12926f26
304800015186.html, hämtat 26 april 2012.  
71 Sjöshult, Fredrik, Andersson, Robban, ”Vilken bok? … Det finns så många böcker” Expressen, 9 november 2010. 
72 Osignerat, framsidan, Svenska Dagbladet, 7 november 2010. 

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungenmottekinasvicepresidentxijinpingipeking.5.40e05eec12926f26304800015186.html
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungenmottekinasvicepresidentxijinpingipeking.5.40e05eec12926f26304800015186.html
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungenmottekinasvicepresidentxijinpingipeking.5.40e05eec12926f26304800015186.html
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kungenmottekinasvicepresidentxijinpingipeking.5.40e05eec12926f26304800015186.html
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Finland samt berättat om programmet för resan.
73

 Hovets strategi att lägga upp andra nyheter 

som berörde kungahuset, verkade få visst genomslag i både morgon- och kvällspressen. 

Hovets mediestrategi under period 1 tycktes således vara att tysta ner en skandal genom att 

lägga locket på och ge medierna andra nyheter att fokusera på. Undersökningen visade också 

på att det verkade fungera. Hovet lyckades framför allt med att ändra mediernas attityd, då  

mer positiva nyheter fick större plats och artiklar om skandalboken försvann från tidningarnas 

sidor. Förmodligen berodde detta inte enbart på hovets pressavdelning och en smart strategi, 

utan lika mycket på att tidningarna rapporterat om boken i en vecka och att det inte fanns så 

mycket mer att skriva om den. Både Expressen och Aftonbladet säger sig dessutom ge en 

daglig bevakning av kungahuset och måste således skriva om andra fakta som berör 

kungahuset än just skandalboken. När det kom till morgonpressen såg vi att de i större 

utsträckning gick på den linjen kungahuset ville: rapporterade om presskonferensen, vände 

blad och skrev om statsbesök som andra i kungafamiljen gör.  

2.2 Period 2 - Vanlig vecka 

Period 2 var en till synes vanlig arbetsvecka för både hov och medier där vi såg att intresset 

för kungahuset var stort främst i kvällspressen. Under en resa i New York ramlade Silvia och 

skadade foten, något som kom att bli material för kvälls- och morgonpress efter att det 

framkommit att en fotograf från Aftonbladet varit på plats vid olyckan. 

2.2.1 Källor och information 

Period 2 var tänkt att representera en vanlig vecka i rapporteringen av kungahuset. Vår egen 

förförståelse av perioden var att det förmodligen inte skulle finnas mycket material att titta på, 

men i och med att Silvia ramlade och skadade foten blev veckan ganska intensiv ändå. Av de 

analyserade tidningarna var Expressen den tidning som skrev överlägset flest artiklar, 21 

stycken av det totala antalet 28 under perioden.
74

 Därför kommer en stor del av det 

källmaterial som presenteras under period 2 komma från Expressen.  

Undersökningen visade att alla tidningar främst använde sig av hovets officiella källor och 

framställde hovet i god dager, vilket rimmade med den typ av publicering som hovet kan 

tänkas eftersträva. I Expressen publicerades den 4 april en artikel med namnet ”Madeleines 

succé i USA” som handlade om att Childhood Foundation, en organisation där Madeleine är 

                                                 
73Hovets hemsida, pressutskick om kronprinsessparets statsbesök i Finland, 
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kronprinsessparetbesokerfinland12november.5.40e05eec12926f2630

4800013792.html, hämtat 26 april 2012.  
74 Se bilaga 2 

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kronprinsessparetbesokerfinland12november.5.40e05eec12926f26304800013792.html
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2010/2010/kronprinsessparetbesokerfinland12november.5.40e05eec12926f26304800013792.html


21 

 

aktiv som projekthandledare, hade anordnat en middag där de samlade in miljontals kronor. I 

texten återfanns ett antal källor med välkända namn, bland annat golfaren Jesper Parnevik.
75

 I 

en annan artikel i Expressen förekom en bild på Daniel och Victoria tillsammans med en 

omarbetad intervjutext från en annan tidning.
76

 Att publicera omarbetade artiklar utan att själv 

ha intervjuat någon eller att skriva en text med hög kändisfaktor kan tolkas som något 

karaktäriserande för den dagliga kungabevakningen. Speciellt Expressen gick på denna linje 

då de under vinjetten Bekantas bekanta så gott som dagligen publicerade dessa typer av 

nyheter om kungahuset.
77

 Av de 21 publicerade artiklar i Expressen fanns en förstahandskälla 

med i 11 av dem, där ungefär hälften var hovet eller kungafamiljen.
78

 Resultatet bekräftar 

föraningen om att hovet används som främsta informatör vid veckor där inget speciellt händer 

kring kungahuset. Den bevakning som sker av kungahuset på daglig basis var en där de 

behandlas som kändisar med till exempel fokus på vilka middagsbjudningar de går på.
79

 

Expressen var de som hade den bredaste bevakningen av kungahuset, under periodens första 

dagar var de den enda tidning som publicerade något om kungahuset.
80

  

Den 5 april ramlade Silvia, enligt hovet på grund av att hon blev jagad av en journalist från 

Aftonbladet. Samtliga undersökta tidningar skrev något om skadan och orsakerna till den.
81

 

Alla förutom Aftonbladet valde att gå efter hovets version, genom att ta information från 

hovets hemsida eller intervjua hovets presstalesman Bertil Ternert. Undersökningen indikerar 

att tidningarna gick den enkla vägen och intervjuade presstalesmannen som fick stå relativt 

obesvarad. I Expressen publicerades exempelvis artikeln ”Hon blev förföljd” där endast 

hovets presstalesman uttalade sig, då Aftonbladet avböjde kommentarer. Känslan att hovets 

version var den korrekta framgick framförallt då Ternerts ord ”Hon blev förföljd” blev textens 

rubrik i till exempel Expressen.
82

 En dag senare publicerade Expressen den anklagade 

fotografens version, hämtad från hans blogg A Swede in New York.
83

 Expressen refererade till 

fotografens blogginlägg. Texten i tidningen var kort och kändes som ett nödvändigt tillfälle 

för att låta fotografen bemöta kritiken.
84

 Fotografen skrev i sin blogg att han inte ville 

kommentera det inträffade. Detta kan vara en anledning till att hovets version fick genomslag.  

                                                 
75Ek, Henrik ”Madeleines succé i USA” Expressen 4 april 2011. 
76Salihu, Diamant ”Daniel om Victorias kontrollbehov” Expressen 4 april 2011. 
77 Salihu, Diamant ”Daniel om Victorias kontrollbehov” Expressen 4 april 2011. Under vinjetten ”Bekantas bekanta” som återkommer varje 

dag.  
78 Se bilaga 2. 
79 Ek, Henrik ”Madeleines succé i USA” Expressen 4 april 2011. 
80 Se bilaga 2. 
81 Se bilaga 2. 
82 Ek, Henrik ”Hon blev förföljd” Expressen 6 april 2011. 
83Fotografen Pontus Hööks privata blogg. http://pontushook.blogspot.se/2011_04_01_archive.html, hämtat 25 april 2012. 
84 Andersson, V Carl ”Höök: Jag har inte ofredat någon” Expressen 8 april 2011. 

http://pontushook.blogspot.se/2011_04_01_archive.html
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Senare i veckan uttalade sig Bertil Ternert om Silvias reaktion, varför hon ville ta en annan 

väg, och nämnde i det sammanhanget ordet ”ofredande”. Ordet fick genomslag i de 

undersökta tidningarna och återkom i flera artiklar, trots att presstalesmannen senare gick ut 

och sa att ofredande var ett felaktigt ordval från hans sida.
85

 I Dagens Nyheter den 7 april gick 

det exempelvis att läsa artikeln ”Fotograf anklagas: ofredade Silvia”. Sidor som kommer till 

tals i texten var hovet och Aftonbladets chefredaktör Jan Helin, men informationen om hur 

situationen inträffade tycktes vara baserad på hovets uttalanden.
86

 

Sammanfattningsvis blev resultatet att artiklar som publicerades under period 2 för det mesta 

handlade om kungahusets glamorösa vardag, som Madeleines och Silvias vistelse i USA. När 

olyckan var framme och hovet tog till orda verkade tidningarna köpa hovets version av 

incidenten vilket kan bero på att Aftonbladets chefredaktör tog på sig ansvaret för händelsen 

och att den enskilda fotografen inte ville uttala sig. Informationen som användes för att 

beskriva Silvias olycka var baserad på Bertil Ternerts uttalande där orden ”ofredad” och 

”förföljd” yttrades. Både kvälls- och morgonpress använde sig av samma källa, hovet. 

2.2.2 Nyhetsvärdering 

Under period 2 fanns ett intresse för kungahuset i kvällspressen med skillnad att Expressen 

skrev någonting om kungahuset varje dag, när Aftonbladet inte publicerade i samma 

utsträckning. Aftonbladets återhållsamhet kan bero på att de blev hårt anklagade under 

perioden. Morgonpress publicerade en kort artikel rörande ofredandet av Silvia. Både DN och 

SvD hade med krönikörer som beskrev hovbevakningen som ett resultat av allmänhetens 

intresse för kungafamiljen. Skulden för det inträffade flyttades till publikens nyfikenhet. Fram 

till Silvias olycka skrev morgonpress ingenting om kungahuset. I kvällspressen fanns 

kungafamiljen med som vilken annan kändis som helst. Att Expressen publicerade ett uppslag 

med rubriken ”Madeleines succé i USA”
87

 tolkade vi som att de såg ett nyhetsvärde i den resa 

som Silvia och Madeleine gjorde. 

Under perioden publicerade Aftonbladet tre artiklar som alla handlade om Silvias olycka. 

Skillnaden mellan Expressen och Aftonbladet var påtaglig under perioden då Expressen 

publicerade 21 artiklar om kungahuset.
88

 Men faktumet att Aftonbladets fotograf var på plats i 

New York och mån om att fånga kungafamiljen på bild visade på att tidningen var 

intresserade av dem och planerade att skriva någonting om deras besök i New York. Att Silvia 

                                                 
85 Wiman, Erik ”En engångsföreteelse” Aftonbladet 7 april 2011 
86Osign. ”Fotograf anklagas: ofredade Silvia” Dagens Nyheter 7 april 2011. 
87 Ek, Henrik ”Madeleines succé i USA” Expressen 4 april 2011. 
88 Se bilaga 2. 
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ramlade och skadade foten blev en tur i oturen för fotografen som visserligen inte fick sin 

bild, men ändå gav tidningen material att publicera. Aftonbladet valde att publicera en 

nedtonad version av händelsen. En rimlig tolkning är att de fick stark kritik från hovet samt att 

övriga undersökta tidningar köpte hovets förklaring. De laddade orden ”ofredad” och 

”förföljd” användes inte i Aftonbladets artikel ”Silvia stukade foten i New York” den 4 april 

2011. Istället använde Aftonbladet mindre laddade ord i sin beskrivning av olyckan. 

Aftonbladet hittade ett sätt att distansera sig från skulden genom att skriva ”Drottningen 

snubblade över några sopsäckar på vägen till bilen”. De var också noga med att betona 

fotografens status som frilans och inte fast anställd på tidningen.
89

 Det gick att utläsa att 

kvällspressen såg ett stort nyhetsvärde i nyheter som berörde kungafamiljen och ville ha med 

någonting varje dag. Kungafamiljen jämställdes med andra kändisar som får stort utrymme i 

kvällspressens dagliga rapportering. I morgonpressen värderades inte vardagliga kungliga 

nyheter på samma sätt. 

Utav de tre undersökningsperioderna var veckan kring Silvias olycka den då kungahuset 

syntes minst i de undersökta tidningarna. Sett till prioritet för framsidor var det endast 

Expressen som hade en nyhet om kungahuset på framsidan. Detta först efter att det hade blivit 

en debatt kring Silvias olycka i New York. I morgonpress fick händelsen inte samma 

uppmärksamhet. Både Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter publicerade en kort text var 

om det inträffade som de hämtade från TT.
90

 Att morgonpressen hämtade nyheten från TT 

snarare än att göra en egen text om olyckan kan ses som ytterligare en indikator på att 

kungahuset inte var av samma bevakningsintresse hos morgonpressen. När det kom till 

kungahuset visade undersökningen att morgonpressen hellre skrev en opinionstext som 

riktade kritik mot bevakningen av kungahuset än hur hovet kritiserade media. Resultatet kan 

tolkas som att morgonpressen hellre stod på hovets än kollegorna på kvällspressens sida. Ett 

exempel var Dagens Nyheters ledarsida den 8 april. Texten ”Ett fall för marknaden” signerad 

Erik Helmerson riktade kritik mot den journalistik vars främsta intresse var att få 

paparazzibilder på kungafamiljen. Helmerson skrev bland annat ”Den dag läsarna slutar 

efterfråga artiklar med rubriken ’Här köper drottningen kläder’ är samma dag som 

papparazibevakningen av kungahuset upphör” i sin text. Det kan ses som en indirekt kritik 

mot kvällstidningarnas nyhetsvärdering kring kungahuset.
91

  

                                                 
89 Sandberg, Mattias, ”Silvia stukade foten i New York”, Aftonbladet 6 april 2011.  
90 Osignerat, 2”Fotograf anklagas: Ofredade Silvia” Dagens Nyheter 7 april 2011 och Osignerat, ”Hovet överväger rättsak”, Svenska 

Dagbladet 7 april 2011. 
91 Helmerson, Erik, ”Ett fall för marknaden”, Dagens Nyheter 8 april 2011. 
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Sammanfattningsvis visade undersökningen att nyhetsvärderingen skiljde sig åt mellan 

morgon- och kvällspress. De ”triviala” nyheter kvällspressen publicerade gällande 

kungafamiljens glamorliv med resor och välgörenhetsgalor värderade dagspressen inte som 

nyhetsstoff över huvudtaget. Istället gick det att urskönja att de genom ledartexter likt 

Helmersons ville föra en debatt mot tabloidtexter och ville positionera sig emot kvällspressens 

ageranden. Helmersons kritik skulle även kunna tolkas som att han är republikan. Antagandet 

är inte orimligt eftersom journalistikforskaren Kent Asp kommit fram till att en stor andel av 

journalistkåren sympatiserar med miljöpartiet eller vänsterpartiet, två partier som är uttalat för 

republik.
92

 Då skulle hans budskap snarare kunna ses som att den dagen medier slutar bevaka 

kungahuset kommer det också att försvinna. 

2.2.3 Hovets mediestrategier 

Till skillnad från perioden kring skandalboken gjorde hovet här ett tydligt ställningstagande 

gentemot media. På sin hemsida publicerade de en text om den olycka Silvia råkat ut för och 

beskrev det som medias fel; ”I samband med Drottningens besök i USA har medierna varit 

närgångna och intensiva i syfte att få bilder och intervjuer med Drottningen och Prinsessan 

Madeleine.”
93

 Under perioden återfanns hovets uttalanden i samtliga tidningar, och fick stå 

som källa till information. Hovet kom till tals i ungefär 40% av de artiklar som publicerades 

under perioden då incidenten inträffade. Det fanns även artiklar under perioden som berörde 

andra nyheter om kungahuset, till exempel Madeleine och Silvias resa till Florida. Dessa 

artiklar är inräknade i procentsatsen.
94

 

Hovets version av Silvias olycka tycktes oftast få stå oemotsagd. Efter att Silvia hade ramlat 

intervjuades hovets presstalesman Bertil Ternert. Han använde då de starka orden ”ofredad” 

och ”förföljd”. Med dessa ord gav han tidningarna material till rubriker. Resultatet blev att 

samtliga undersökta tidningar tog emot hovets version av det inträffade. Både morgon- och 

kvällspress återanvände Ternerts ordval i sina texter. Expressen lät till exempel 

presstalesmannen fritt tala om hur han såg på förloppet med orden ”Det var inte frågan om att 

hon bara ville undkomma att bli fotograferad. Det rör sig snarare om förföljelse”.
95

 Liknande 

tendenser återfanns i morgonpressen där till exempel Dagens Nyheter publicerade en artikel 

                                                 
92 Journalisten.se, Kent Asps undersökning om journalisters partisympatier http://www.journalisten.se/nyheter/svenska-journalister-foredrar-
miljopartiet.  
93Hovets hemsida, pressutskick om drottningens olycka i New York, 

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2011/2011utanbild/incidentmeddrottningeninewyork.5.70e7de59130bc8da54e80
0023293.html, hämtat 26 april 2012. 
94 Se bilaga 2. 
95 Ek, Henrik ”Hon blev förföljd” Expressen 6 april 2011. 

http://www.journalisten.se/nyheter/svenska-journalister-foredrar-miljopartiet
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med namnet ”Fotograf anklagad: ofredade Silvia”, morgonpressen fick där med in de starka 

orden i sina rubriker.
 96

 

Undersökningen visade på en skillnad i hovets attityd gentemot tidningarna när bevakningen 

inte längre skedde på hovets initiativ. Under Madeleines och Silvias visit i Florida bjöds 

pressen in för att bevaka välgörenhetsgalan som hölls till förmån för Childhood.
97

 Både Silvia 

och Madeleine ställde upp med citat till det uppslag Expressen publicerade den 4 april 2011. 

Bilder tagna av Expressens fotograf prydde uppslaget, leende mor och dotter hade ingenting 

emot kamerablixtrarna. Madeleine och Silvia framställdes som välvilliga och omtänksamma 

människor, glada över hur mycket pengar de hade samlat in.
98

 När de sedan lämnade 

semesterparadiset och åkte till New York märktes en förändring i attityden. Nu var det inte 

längre frågan om ett officiellt sammanhang där Silvia och Madeleine figurerade i egenskap av 

sina ämbeten, utan nu var de kända privatpersoner. Den Aftonbladet-fotograf som ville ta bild 

på Silvia när hon handlade kläder blev ombedd att avstå. Att Silvia valde att ta en sidodörr 

och skadade foten gav hovet möjlighet att ifrågasätta pressens bevakning.  

Kvällspressens krönikörer reagerade på det som hände i New York. Expressens Johan T 

Lindwall skrev till exempel en text med rubriken ”Det som hände i New York är en gåta för 

mig”. Han menade att både Madeleine och Silvia är vana vid att fotografer vill ta en bild på 

dem när de är ute tillsammans, hur kommer det sig att de reagerade så kraftigt den här 

gången? Lindwall ifrågasatte vad fotografen gjorde för att hota Silvia så pass mycket att hon 

valde en annan väg ut ur butiken. Hur kom det sig att fotografen skulle ha en hotfull 

inställning som i övrigt varit frånvarande i den svenska bevakningen av kungahuset?
99

 Ingen 

av tidningarna valde att hålla fotografen om ryggen i frågan. Expressen och Dagens Nyheter 

publicerade artiklar med utdrag från fotografens blogg, i övrigt framstod hovets version om 

den hotfulle fotografen som sanningen.
100

 Till och med Aftonbladet gick med på hovets 

beskrivning. Aftonbladets chefredaktör Jan Helin bad om ursäkt i flera artiklar och tog på sig 

skulden för Silvias fall. Aftonbladet var noga med att poängtera att frilansfotografen brustit i 

deras annars strikta rutiner för hovbevakning.
101

 Detta sätt att reagera känns för oss ovanligt 

med tanke på att journalister annars ofta ställer sig på kårens sida som i fallen med Dawit 

Isaak eller Johan Persson och Martin Schibbye. 

                                                 
96 Osignerat, ”Fotograf anklagad: Ofredade Silvia”, Dagens Nyheter 7 april 2010. 
97 Hovets hemsida, besöket i USA står inskrivet i kungahusets onlinekalender, 

http://www.kungahuset.se/kalender.4.7c4768101a4e888378000228.html, hämtad 26 april 2012  
98 Ek, Henrik ”Madeleines succé i USA” Expressen 4 april 2011. 
99 Lindwall, T Johan,”Johan T Lindwall: Det som hände i New York är en gåta för mig” Expressen 6 april 2011.  
100 Andersson, V Carl ”Höök: Jag har inte ofredat någon” Expressen 8 april 2011. 
101 Wiman, Erik, ”En engångsföreteelse”, Aftonbladet, 7 april 2011. 
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Under denna period gick det att uttolka två olika strategier som fick ett genomslag i 

tidningarna. Den ena var att kontinuerligt skicka ut pressmeddelanden om kungafamiljens 

förehavanden eller inbjuda till evenemang som kungahuset anordnade.
102

 Strategin kan 

kopplas till Birds mytteori. Genom att erbjuda journalisterna glamorösa evenemang med 

sagolika miljöer, fick tidningarna material till reportage som byggde på sagans retorik. 

Därigenom fick också kungahuset marknadsföra sig positivt med den bild som de ville att 

allmänhetens skulle ha av det. Just denna strategi tycktes få genomslag i främst Expressen, 

den tidning där kungahuset syntes mest. Den andra strategin som gick att urskönjas var en 

skandalstrategi liknande den under perioden kring boken Den motvillige monarken. 

Skillnaden var dock att hovet denna gång var tillmötesgående och uttalade sig om händelsen. 

Likheten var den att det handlade om skadereglering. Hade de inte gått ut med att Silvia 

skadade foten på grund av att hon blev ofredad kanske det hade publicerats spekulativa 

artiklar kring varför hon ville fly. Nu flyttades istället fokus mot att fotografen var 

påträngande och hovet fick massor med sympatier, till och med från morgontidningarna som 

moraliserade över paparazzitendenser i bevakningen. Inte ens på opinionsplats ifrågasattes 

hovets beskyllningar. 

2.3 Period 3 - Estelles födelse 

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel fick en dotter som kom att heta Estelle. Såväl 

namnet som födelsen skapade stora rubriker i kvälls- och morgonpress. Samtliga undersökta 

tidningar hade stor bevakning av födelsen. 

2.3.1 Källor och information 

Alla fyra tidningar hade stort intresse för den nyfödda prinsessan. Urvalet för perioden 

började dagen hon föddes, den 23 februari 2012. I början av perioden låg kvällstidningarnas 

fokus på att gratulera kronprinsessparet. Liknande bevakning återfanns även i morgonpressen. 

Hovets pressavdelning var aktiv under perioden, de skickade bland annat ut en kommuniké 

som Aftonbladet valde att publicera i sin helhet med kungahusets emblem. Texten i 

kommunikén löd ”Kommuniké från Riksmarskalksämbetet. Riksmarskalksämbetet har 

glädjen att meddela att H.K.H Kronprinsessan Victoria torsdagen den 23 februari 2012 

klockan 04.26 nedkom med en dotter. Såväl moder som barn mår bra. Svante Lindqvist, 

Riksmarskalk.” En redaktionell bildtext från Aftonbladet löd ”Kommunikén i morse”.
103

 Prins 

                                                 
102 Hovets hemsida uppdaterar kontinuerligt under fliken pressrum,  http://www.kungahuset.se/pressrum.  
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Daniel höll en presskonferens där han sa en mening som kom att få genomslag i samtliga 

undersökta tidningar ”Mina känslor är lite… all over the place”.
104

  

Kvällspressen gick längre än att endast använda sig av hovets officiella källor. Läkaren 

Lennart Nordström som förlöste Victoria intervjuades av Aftonbladet den 23 februari och gav 

en bild av att kronprinsessparet är ett vanligt par. Han försäkrade också Aftonbladets läsare 

om att sjukhuset hade följt det basprogram som alla förstaföderskor får genomgå.
105

 Att 

förlossningsläkaren bekräftade hur normal Victorias förlossning hade varit förstärkte textens 

ton, ingen särbehandling för en kronprinsessa.
106

 Framställandet av Daniel och Victoria som 

folkliga tyckte vi oss se som ett genomgående mönster i kvällspressens bevakning. Expressen 

valde att förstärka läsarens känsla av gemenskap med kronprinsessparet i artikeln ”Vännerna 

väljer H&M”. En första tanke var att vännerna är vanliga människor eftersom de handlar på 

H&M. Vid en djupare läsning framgick dock att många i kronprinsessparets vänskapskrets är 

ägare i företaget.
107

 Den 24 februari publicerade Dagens Nyheter artikeln ”Idag får dottern sitt 

namn”. Artikeln innehöll information från officiella hovkällor. Journalisten refererade bland 

annat till presskonferensen som hölls kl 07.00 den 23 februari. Ett rimligt antagande är att DN 

redan hade hunnit gå i tryck när Estelle kom till världen och därmed fick lov att vänta med 

nyheten till dagen därpå, den 24 februari.
108

 Detta gav DN tid att disponera sidorna till den 24 

februari, något som resulterade i tre uppslag för texten ”Att skapa en monark”. Texten var en 

lång genomgång av vad för slags liv som väntar den nyfödda. Tecknade illustrationer på 

Victoria som en moder Teresa, hållandes sin dotter likt Jesusbarnet varvades med foton från 

Victorias egen uppväxt. Texten kunde mycket väl ha varit skriven i förväg och legat redo för 

publicering vid födseln. Källorna var bland annat chefredaktören för Svensk Damtidning, 

Karin Lennmor.
 109

  

Undersökningens material från perioden då kronprinsessan födde sin dotter Estelle visade 

framför allt att det var de officiella hovkällorna och allmänheten som hade legat till grund för 

informationen som återfanns i texterna.
110

 Hovet fick stå för den sakliga informationen, om 

vilken tid prinssessan föddes och vilket namn hon skulle få medan allmänheten genom 

exempelvis enkäter fungerade som en indikator på vilken folkfest födelsen var. I till exempel 

                                                 
104Prins Daniel håller presskonferens på Karolinska sjukhuset 

http://svtplay.se/v/2718581/rapport/prins_daniel__det_blev_en_prinsessa_?cb,s,1,23+februari+2012,sample , hämtad 25 april 2012. 
105Sandberg, Mattias ”En söt och pigg tjej” Aftonbladet 23 februari 2012. 
106 Sandberg, Mattias ”En söt och pigg tjej” Aftonbladet 23 februari 2012. 
107 Lindwall, Johan T ”Vännerna väljer H&M” Expressen 23 februari 2012. 
108 Örstadius, Kristofer ”I dag får dottern sitt namn” Dagens Nyheter 24 februari 2012. 
109 Granestrand, Lasse ”Att skapa en monark” Dagens Nyheter 24 februari 2012. 
110 Se bilaga 2 för exakta siffror. 
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Svenska Dagbladet publicerades ett uppslag där vänstersidan innehöll en artikel om dagens 

program för kungasalut och tillkännagivande av namn. På högersidan fanns en enkät där 

människor på stan gav sina lyckönskningar till kronprinsessparet.
111

 Denna typ av material var 

representativt för hur samtliga fyra tidningar disponerade sina sidor om födelsen. Det 

framgick att morgon- och kvällspressen använde sig av källor på olika sätt. Morgonpressen 

nöjde sig mestadels med informationen från hovet. Av de artiklar som Dagens Nyheter 

publicerade, användes hovet som källa i var fjärde artikel och Svenska Dagbladet använde sig 

av hovet i ungefär var tredje artikel.
112

 Ofta kompletterade morgonpressen informationen 

genom att prata med vanliga människor som ville gratulera kronprinsessparet eller genom att 

fråga experter om vilket namn de trodde att prinsessan skulle få.
113

 Kvällspressen nöjde sig 

däremot inte med den information som hovet serverade dem, istället letade de aktivt reda på 

mer information på egen hand till exempel genom människor som hade en koppling till 

födelsen på något sätt. Aftonbladet hittade till exempel en Estelle Westling som fick ge sina 

lyckönskningar till Victoria och Daniel.
114

 Antalet artiklar där en hovkälla används var något 

mindre i kvällspress än i morgonpress.
115

 Aktiviteten i kvällspressen märktes också av genom 

att de publicerade egna bilder och själva var vid händelsernas centrum. I Aftonbladet den 24 

februari publicerades en artikel med rubriken ”Victoria: Jag mår utmärkt”. Uttalandet var 

hämtat från hovets hemsida, men bilderna var tagna av egna fotografer; två bilder på 

anländande bilar till Haga slott, en med kungaparet och en med prins Carl-Philip och hans 

flickvän Sofia.
116

 Samma artikel var också ett exempel på hur kvällspressen fick källor de 

själva inte prata med att låta som exklusivt material. I artikelns ingress stod det ”Sent i går 

kväll kom Victoria med en känslosam hälsning till Aftonbladets läsare. – Jag mår utmärkt och 

är så lycklig”. Talminuset och anföringen till Aftonbladets läsare ingav en känsla av att 

reportern ifråga hade talat med Victoria personligen. Först i textens sista stycke och mening 

kom brasklappen ”Victoria hälsar Aftonbladets läsare – via hovets informationsavdelning”. 

Ingen av de fem undertecknade journalisterna hade alltså talat med Kronprinssessan utan de 

hade hämtat ett citat från hovets officiella utskick.
117

 De flesta bilderna stod hovet för via sina 

egna kanaler. En bild som publicerades på Facebook den 23 februari återkom bland annat på 
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Svenska Dagbladets förstasida den 25 februari.
118

 Trots att den var dåligt upplöst fick den 

genomslag som den första bilden tagen på den lilla prinssessan.
119

  

Den källa som fick störst genomslag var prins Daniel och hans citat ”Mina känslor är lite… 

all over the place”. Han sa dem i samband med presskonferensen som skedde bara några 

timmar efter prinssessans födelse. Prins Daniel gick personligen ut och meddelade det 

svenska folket nyheten.  Det var något som uppskattades av tidningarna då de fick bilder på 

en rörd Daniel minuter efter dotterns födsel. I samma skede som Daniel gjorde sitt 

känslomässiga uttalande höll han upp händerna för att visa hur lång prinssessan var. När han 

tog ner händerna började journalisterna ropa ”nej, igen, igen” och en leende Daniel svarade 

”det är klart, ni vill ju ha en bra bild” varpå han tog upp händerna på samma sätt och visade 

för fotograferna i tur och ordning.
120

 Denna sekvens är ett bra exempel på symbiosen som 

medieforskaren Kristina Widestedt pratar om i sin forskning; Daniel kunde nå ut med sitt 

budskap på det glädjande sätt han ville samtidigt som journalisterna fick exakt de bilder och 

citat som gjorde deras texter bra. 

2.3.2 Nyhetsvärdering 

Det var föga förvånande att alla tidningar valde att skriva om födelsen, eftersom det var en 

nationell angelägenhet. Efter kronprinsessbröllopet 2010 har intresset för kronprinsessparet 

varit stort och en lyckad förlossning är alltid en glädjande nyhet. Nyhetsvärderingen kring 

födseln mellan morgonpress och kvällspress var dock olika. 

Prinsessan Estelle föddes på natten den 23 februari. Då nyheten inte återfanns i varken 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 23 februari är ett rimligt antagande att de hade 

hunnit gå i tryck innan födseln tillkännagavs. En annan förklaring är att det var ett aktivt val 

av tidningarna att avvakta till det officiella tillkännagivandet av födseln.
121

 Kvällspressen 

verkade däremot ha tagit beslutet att publicera nyheten så fort som möjligt eftersom den fanns 

med i båda tidningarna den 23 februari 2012. Den kvalitativa läsningen av kvällspressen den 

23 februari visade på flera tekniska missar i framförallt Expressen den 23 februari så som 

felstavningar, felplacerade punkter och även skakiga bilder från en TV-skärm.
122

 Det berodde 

förmodligen på att tiden mellan födelsen och tidningens tryck var väldigt knapp och de fick 

                                                 
118 Framsida, osignerat, Svenska Dagbladet 25 februari 2012. 
119 Framsida, osignerat, Svenska Dagbladet 25 februari 2012. 
120 Prins Daniel håller presskonferens på Karolinska sjukhuset 

http://svtplay.se/v/2718581/rapport/prins_daniel__det_blev_en_prinsessa_?cb,s,1,23+februari+2012,sample, hämtat 25 april 2012. 
121 Linder, Anders PJ, ”Familjens dotter, rikets prinsessa”, Svenska Dagbladet, 24 februari 2012, Osignerat, ”Född: 51 centimeter prinsessa”, 

Dagens Nyheter 24 februari 2012. Inga artiklar återfanns 23 februari. 
122 Expressen 23 februari 2012. 

http://svtplay.se/v/2718581/rapport/prins_daniel__det_blev_en_prinsessa_?cb,s,1,23+februari+2012,sample
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hålla till godo med det som fanns, till exempel otydliga TV-bilder. Tidningens fotografer hann 

förmodligen inte tillbaka med bilderna i tid för pressläggning morgonen den 23 februari. 

Kvällspressen prioriterade nyheten om Estelles födelse högt. Under de första dagarna 

publicerades en rad artiklar i Expressen och Aftonbladet av mer eller mindre seriös karaktär. I 

den kvalitativa analysen framkom att många av kvällspressens spridda teman i artiklarna 

kunde förklaras med det passerade tröskelvärdet för Estelles födelse. Nyheten hade kommit 

upp till en nivå där lättsamma och spekulativa artiklar tilläts. Artikeln ”Vilken hetta när 

bebisen kom till” målade upp ett somrigt Sverige och berättade om några lediga dagar i början 

av juni 2011, den tidpunkt där reportern Erik Wiman trodde sig veta att Victoria blev gravid. 

Artikeln var skriven med glimten i ögat genom meningar som ”Enligt uppgift till Aftonbladet 

tillbringade det nu nyblivna mamma och pappa Bernadotte sommardagarna 2011 hemma i sin 

romantiska 41-rummare” eller ”Aftonbladet avslöjar: Visst är lillsessan made in Sweden”. 

Under rubriken ”detta hände den 3 juni 2011” hade de bland annat nämnt Victorias horoskop 

för dagen ”Månen ger kräftan en sensuell och romantisk dag av den äkta sorten” och ”på 

radion går en viss låt av Eric Amarillo på a-rotatio” (Låten heter Om sanningen ska fram (Vill 

du ligga med mig då) vår amn.).
123

  

Under samma period valde morgonpressen att vara betydligt mer sakliga i sin rapportering. 

De höll sig i stort sett till officiella hovkällor. Sett till perioden kring skandalboken om 

kungen och veckan då Silvia skadade foten, publicerade morgonpressen betydligt fler artiklar 

om Estelle. Även i morgonpressen tycktes tröskelvärdet ha passerats så pass att det 

motiverade flera sidor om den nya prinsessan. Svenska Dagbladet publicerade den 24 februari 

en 18-sidig special om födelsen med artiklar som belyste de officiella arrangemangen runt 

omkring till exempel saluten på Skeppsholmen den 23 februari. Dagen till ära valde Svenska 

Dagbladet att skriva om händelsen på ett glädjefyllt sätt. Genom att använda mycket bilder 

exempelvis på andra kungabarn i Europa och framtida lekkamrater gjordes nyheten 

läsarvänlig på ett sätt vi annars har tyckt oss sakna i den dagliga morgontidningen. Detta är ett 

exempel på hur morgonpressen har valt att gå ifrån sina vanliga rutiner för dagen. Likadant 

fanns det ett uppslag som visade på Victorias och Daniels kärlek genom åren.
124

  

                                                 
123Wiman, Erik, ”Vilken hetta när bebisen kom till” Aftonbladet, 24 februari 2012.  
124 Hjort, Mia, ”Här går vägen till lyckan”, Svenska Dagbladet, 24 februari 2012. 
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Att nyheten ansågs vara av stort intresse gick också att se genom att alla tidningar publicerade 

födseln som största nyhet på sin framsida. De använde sig även av samma bild, prins Daniel 

som måttar storleken på sin nyfödda dotter, samt skrev liknande rubriker.
125

 

Sammanfattningsvis kunde det konstateras att nyhetsvärderingen inte skiljde mycket mellan 

tidningarna under perioden. Samtliga tidningar valde att publicera mycket material. 

Skillnaden var att kvällspressen tog till spekulation på ett sätt som morgonpressen avstod 

ifrån. När morgonpressen berättade om till exempel vilka prinsessan eventuellt kommer att 

leka med när hon blir äldre är fakta till artikeln använd på ett att de inte behöver ifrågasättas.  

2.3.3 Hovets mediestrategier 

 Tidningssidor i DN, Aftonbladet, SvD och Expressen den 24 februari 2012 

 

Figur 1. Figuren visar hur alla fyra tidningar väljer att ta med samma bild i tidningen den 24 februari 2012. 

Tidningarna från vänster: Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Expressen. 

Källa: Mediearkivet/Retriver. 

Perioden var ett drömläge för hovets pressavdelning. De visste att all information kring 

Victorias förlossning måste komma från dem då de hade full lojalitet från sjukhuspersonal och 

människorna runt omkring. En stor andel av de publicerade artiklarna hade hovet som källa, 

inte minst i bilder står www.kungahuset.se som upphovsrättsman. Hovets mediestrategi 

tycktes vara att portionera ut information via egna kanaler. Varje dag under perioden fanns ny 

information i tidningarna om Estelles födelse; att hon kommit till världen, att hon ska få 

namnet Estelle eller att kronprinsessparet nu går på promenad i Hagaparken. Informationen i 

artiklarna gick att spåra till pressmeddelanden från hovet.
126

  

                                                 
125 Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen, Bilden på prins Daniel vid presskonferensen den 23 februari återfinns 

på samtliga förstasidor, 24 februari 2012. 
126Hovets hemsida, pressmeddelanden om prinsessan Estelles födelse 

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2012.4.70e7de59130bc8da54e800015457.html?start=20120201-125944437-

PM&end=20120301-125944437-PM, hämtat 26 april 2012. 
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http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/2012.4.70e7de59130bc8da54e800015457.html?start=20120201-125944437-PM&end=20120301-125944437-PM
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Bara timmar efter födseln gick hovet ut med ett pressmeddelande att prins Daniel skulle hålla 

presskonferens 07.00 den 23 februari 2012.
127

 Att skicka fram Daniel var ett mycket smart 

drag, hans leende och spontana uttalande gav, som framgår i figur 1, glada rubriker i alla 

tidningar. Samtliga undersökta tidningar använde sig av presskonferensen, både genom bild 

och genom text. Även om morgonpressen inte publicerade något av presskonferensen den 23 

februari, hade de med både bild och referat dagen efter.
128

 Att presskonferensen fick 

uppmärksamhet är inte så konstigt eftersom det är där som barnets kön offentliggörs. Däremot 

var det i princip den enda information som gavs. Namnet på barnet väntade hovet med att 

släppa till dagen efter.
129

 Det gjorde att tidningarna fortsatte att skriva om födelsen dagen 

efter, när namnet offentliggjordes på konseljen. Dörren till kungahuset var fortsatt stängd vad 

gällde bilder. De första bilderna på Estelle hade tagits privat inom familjen och publicerades 

på hovets hemsida.
130

 Då inga fotografer eller bildbyråer hade fått rättigheter att disponera 

egna bilder skaffade hovet sig ett övertag under perioden. Varje gång en bild på Estelle 

publicerades, var tidningarna tvungna att hänvisa till www.kungahuset.se och därmed 

krediteras hovet mer. Trots att bilderna var av dålig kvalité var de exklusiva och publiceras i 

alla medier.
131

 Efter den turbulenta tid som varit kring skandalboken hade kungahuset en 

chans att få med sig allmänheten på sin sida igen, genom att sprida den goda nyheten på det 

sätt de själva ville. Genom att portionera ut informationen skapade kungahuset en kontinuitet 

under perioden som gjorde att det varje dag fanns något att rapportera. På morgonen den 23 

februari meddelade hovet att det skulle hållas en presskonferens klockan 07.00, under 

presskonferensen meddelades att prinssessans namn skulle offentliggöras den 24 februari och 

några dagar senare låg hovet än en gång i framkant då de meddelade att de första bilderna på 

Estelle skulle publiceras dagen därpå. Tidningarna fick helt enkelt lov att rätta sig efter den 

rytm som hovet hade förutbestämt eftersom de var den enda källan till förstahandsinformation 

kring det inträffade. Det kan ha varit en anledning till varför Aftonbladet och Expressen 

publicerade till synes irrelevanta artiklar i sammanhanget eftersom de helt enkelt fick lov att 

jobba med det de hade. 

                                                 
127Hovets hemsida, pressmeddelande om prins Daniels presskonferens på Karolinska sjukhuset, 

http://www.kungahuset.se/pressrum/pressmeddelanden/2012pressmeddelanden/prinsdanielmotermediaprincedanielwillmeetwithmedia.5.70e
7de59130bc8da54e800020576.html, hämtat 26 april 2012. 
128 Osignerat ”Född: 51 centimeter prinsessa” Dagens Nyheter 24 april 2012 och Linder, PJ Anders ”Familjens dotter, folkets prinsessa” 

Svenska Dagbladet 24 april 2012. 
129 Prins Daniel håller presskonferens 

http://svtplay.se/v/2718581/rapport/prins_daniel__det_blev_en_prinsessa_?cb,s,1,23+februari+2012,sample, hämtat 26 april 2012.  
130Hovets hemsida, hovet publicerar de första bilderna på Estelle 
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aretsaktuellahandelser/prinsessanestelleforstabilderna.5.70e7de59130bc8da54e8

00020977.html, hämtat 26 april 2012.  
131 Whaldén, Christina ”Första bilderna på sessan” Svenska Dagbladet 28 april 2012. 
 Osignerat ”Kungahuset visar upp Estelle” Dagens Nyheter 28 april 2012. 

Josefsson, Jessica ”Första bilderna till albumet” Expressen 28 april 2012. 

Sandberg, Mattias ”Daniel tog bilden på lilla Estelle” Aftonbladet, 28 april 2012. 
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3. Analys och diskussion 

Vår analys och diskussion utgår från det material som har använts i undersökningen. Vi har i 

beaktande att bevakningen av kungahuset är kontinuerlig och att vår empiri är ett axplock som 

kan indikera vissa resultat. De generaliseringar och slutsatser som förekommer i diskussionen 

kommer således grunda sig på de resultat som framkommit i undersökningen. Analysen 

disponeras med en kort sammanfattning av resultaten i varje period, därefter påbörjas 

diskussionen. 

Under period 1 handlar vinklingen i morgon- och kvällspress främst om hur de ska förhålla 

sig till boken Den motvillige monarken. De främsta källorna i morgonpressen under period 1 

är experter som uttalar sig. I kvällspressen får de som utpekats i boken komma till tals. Som 

ett komplement använder sig både morgon- och kvällspress av den presskonferens som 

kungen höll den 5 november. Informationen i kvällspressen är i hög grad hämtad från boken 

via referat och citat. Morgonpressen samlar in egen fakta från experter, men den information 

de då tar fram berör endast konsekvenserna av boken. Nyheten har ett högre värde i 

kvällspressen än i morgonpressen. Kvällspressen värderar skandalen kring kungen högt, de 

för en personfixerad journalistik med kungen i fokus. Morgonpressen avstår från skvaller och 

rykten, de värderar upp nyheten först när kungen själv uttalat sig vid presskonferensen. 

Mediestrategin från hovets sida tycks vara att lägga locket på. Under flera dagar avstår hovet 

från att kommentera boken. Kungen uttalar sig slutligen vid presskonferensen där han 

egentligen inte säger något annat än att alla ska lägga händelserna bakom sig. 

Under period 2 är hovet främsta källan i både morgon- och kvällspress både när det kommer 

till för kungahuset vardagliga förehavanden som Childhood-middagen i Florida, samt vid en 

olycka likt den som inträffade när Silvia skadade foten i New York. Vid New York-olyckan 

får Aftonbladets chefredaktör Jan Helin komma till tals. Vardagsbevakningen prioriteras 

främst av Expressen som är på plats i till exempel Florida under Childhood-middagen. Även 

Aftonbladet vill rapportera om kungafamiljens vardag, detta förklarar varför deras fotograf 

befinner sig i New York. När Silvia sedan skadar foten blir det en angelägenhet för samtliga 

tidningar och hovets utpekande av syndabock får stor uppmärksamhet. Hovets strategi under 

perioden är först att bjuda in till evenemang och officiella tillställningar, detta för att befästa 

en god relation till tidningarna och deras läsare. När Silvia ramlar är hovet mer aggressiva i 

sin framtoning, nu ser de media som påträngande och besvärliga. Att ta avstånd från 

Aftonbladets fotograf kan tolkas som ett försök till positionering och maktövertag, något som 

tycks gå hem i samtliga tidningar. 
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Under period 3 har hovet makten över informationen. Morgonpressen tar emot hovets 

officiella informationsmaterial i form av pressutskick och bilder som publiceras bland annat 

på kungahusets Facebook-sida. Till detta gör morgonpressen egna enkäter och skriver 

bakgrundsartiklar av typen hur monarkin ser ut i Europa. Kvällspressen använder sig också av 

hovets information men försöker även finna andra källor som kan uttala sig. Eftersom hovet 

har så pass stor kontroll över informationsflödet i frågan blir kvällspressens eget material 

knapphändigt. De publicerar bilder på bilar där kungafamiljen skymtar bakom mörka rutor 

och citerar reportrar som varit på plats vid Karolinska sjukhuset. Men den väsentliga 

informationen har hovet och de portionerar ut den på eget initiativ. Födelsen värderas högt i 

samtliga tidningar även om vinklingen skiljer sig åt. Kvällspressen skriver om allt de kan 

vaska fram medan morgonpressen håller sig till hovets officiella information kompletterat 

med egna mindre jobb. Här syns en tydlig mediestrategi från hovet där de portionerar ut 

information lite i taget vilket resulterar i att medierna bevakar händelsen dag för dag.  

Bevakningen av kungahuset framstår i studien som obalanserad. Kvällspressen skriver 

personfixerade artiklar som riktar in sig på skandal eller succé. Tonen blir ofta lättsam och 

känslan texterna inger är att nyheterna är mjuka. Morgonpressen å sin sida, skriver ingenting 

om kungahuset. Deras bevakning handlar främst om de officiella händelserna som Estelles 

födelse eller när morgonpressen anser att en händelse dragits så långt att de måste beröra den. 

Resultatet är inte så konstigt utan förväntat.  

Utgångspunkt har varit teorin om agenda setting, vilket har visat sig vara till stor hjälp för att 

förklara hur bevakningen av kungahuset ser ut. Genom hela studien har det gått att se en 

tydlig trend med nära koppling till både agenda setting och till Kristina Widestedts 

symbioshypotes. Utifrån agenda setting teorins två dimensioner har trenden visat att medierna 

är de som bestämmer vad som ska skrivas om kungahuset, medan kungahuset är tongivande i 

fråga om hur det beskrivs. Resultatet indikerar således på att mediestrategierna från hovets 

sida får ett stort genomslag och ofta får stå som den sanningsenliga versionen. Nedan visas ett 

flödesschema för hur vi har märkt av denna trend i de tre undersökta perioderna. 
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Som framgår tydligt i figur 2 lyckas hovet få igenom en version eller önskad utgång i alla tre 

perioder som har analyserats. Hovet lyckas styra debatten åt det håll som gynnar dem mest 

och får oftast stå oemotsagda. Att ingen av tidningarna väljer att skriva om fotografens 

version, som vi nämner under period 2, är ett av de tydligaste exemplen på trenden. Samma 

trend märks även i period 1 där kungen lyckas få hela journalistkåren att vända blad. Det är ett 

väldigt förvånande resultat då förförståelsen var att journalistkåren skulle vara betydligt mer 

kritiska i bevakningen av kungahuset. Hur kan det komma sig att kungahuset får en så stor 

makt över agendan? Svaret på den frågan återfinns delvis i Kristina Widestedts hypotes om 

mediernas och hovets symbiosförhållande. I vissa avseenden går det helt enkelt inte att strunta 

i att rapportera om kungahuset. Det blir som mest tydligt under period 3 då även 

morgontidningarna som annars skriver väldigt lite om kungahuset plötsligt har händelsen både 

på framsidan och på flera uppslag i tidningen. Att hovets version får genomslag under period 

3 är inte konstigt eftersom den enda förstahandsinformation som finns att tillgå kommer från 

hovet. Har man då en bevakning av kungahuset som bara sträcker sig till officiella 

arrangemang är vårt resultat inte förvånande. Studien visar emellertid på samma trend vid 

skandal och vardagsbevakning av kungahuset, hur kommer det sig? Det tycks utifrån empirin 

att debatten som hade kunnat finnas i morgon- och kvällspress kring kungahusets vara eller 

icke vara har fastnat i agenda setting teorins första dimension, det vill säga vad man ska 
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bevaka när det kommer till kungahuset. Eftersom tidningarnas fokus ligger på att se till vad de 

ska skriva utifrån sin egen genre, lämnas dörren öppen för hovet att kliva in och ta makten 

över agenda settingens andra dimension, den där det bestäms hur kungahuset ska bevakas. 

Både under period 1 och period 2 fanns chanser att diskutera kungahusets ställning som 

statsskick. Istället riktar morgonpressen in sig på att indirekt kritisera kvällspressens 

personfixering. Kvällspressen är i sin tur upptagna med att lyfta fram exempel på människor 

som kan spä på rykten och spekulationer för att indirekt visa på hur morgonpressen inte vill ta 

debatten om kungahusets agerande. Konsekvenserna av bevakningen under samtliga perioder 

blir att tidningarna låser sig fast i sina respektive genrer och spinner vidare på redan invanda 

spår. Den alternativa bevakningen som tycks saknas, den där kungahuset kritiskt ifrågasätts ur 

ett politiskt perspektiv, blir därför inte möjlig. Om kvällspressen skulle ge plats till diskussion 

om statsskick skulle de bli tvungna att ge upp en del av den personfixering som hjälper dem 

att sälja lösnummer. Morgonpressen skulle på samma vis behöva gå ifrån sin genre och tillåta 

mer plats åt kungahuset än de har i dagsläget. Vi tolkar våra resultat och slutsatser som att 

tidningsgenrerna skulle behöva närma sig mitten från två olika håll och därmed bli mer lika 

varandra, något de förmodligen inte vill göra. Därmed är vi också tillbaka på ruta ett, det vill 

säga att bevakningen blir obalanserad. 

Dessa resonemang betyder inte att den svenska journalistkåren som helhet saknar ambitioner 

att granska och ifrågasätta kungahuset politiskt. Det finns exempel i både tv och bokform där 

kungahusets ställning blir kritiserad. Boken Den motvillige monarken är skriven av 

journalister och kan ses som ett försök till djupare granskning. Även Kalla Faktas reportage 

om Silvias far ses som exempel på en granskning av kungafamiljen. Men försök till något 

liknande i tidningsformatet har inte återfunnits i studien. Morgon- och kvällspressens 

agerande och olika bevakning av kungahuset skulle kunna tolkas som att de har en dold 

agenda. Att morgonpressen skriver förhållandevis lite om kungafamiljen och när de väl 

skriver bygger artiklarna främst på hovets officiella källor skulle kunna tolkas som att de är 

rojalister. Samma resonemang kan gälla för kvällspressen då de skriver mycket om 

kungafamiljen i både stora och små sammanhang. Tolkningen skulle även kunna vara den 

motsatta, att både morgon- och kvällspress har en republikansk agenda. Morgonpressen 

skriver ingenting om kungafamiljen för de anser den vara ointressant. Kvällspressen å sin sida 

kanske inte vill befatta sig med de officiella hovkällorna för de vill visa på hur de är av ringa 

betydelse för Sverige. Förmodligen ligger svaret någonstans mitt emellan. Andra aspekter så 

som tidningarnas ekonomi, resurser och prioritering av andra nyheter spelar med sannolikhet 
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in även om vår undersökning inte har haft för avsikt att peka på dessa faktorer. Vi lämnar 

diskussionen öppen för vidare forskning i ämnet. 

En rimlig slutsats att dra blir således att kungahuset får en särställning i morgon- och 

kvällspressen. Det övergripande resultatet av undersökningen är att det inte pågått någon 

granskning av kungahuset under de tre perioderna. Det resultatet kan tolkas som att 

granskningen faktiskt saknas i de undersökta tidningarna. Dock bör det poängteras att 

materialet är för snävt för att kunna generalisera helt. Däremot har undersökningen kunnat 

peka på kungahusets särställning under period 1 där kungen inte har råkat ut för det drev som 

oftast riktas mot folkvalda politiker. När Sven Otto Littorin anklagades för att ha köpt sex av 

en prostituerad kvinna följde ett mediedrev så kraftigt att han tvingades avgå som politiker. 

Skulle detta drev vara möjligt mot monarkin? Det är inte säkert men undersökningen pekar 

mot att tidningarna helst undviker en sådan stark konfrontation med hovet. Särställningen blir 

även tydlig under period 2 där den anklagade fotografen får lite stöd från sina 

journalistkollegor. Hovets ord och kritik mot pressen får bli den korrekta. Det tycks som om 

alternativet att vända en kollega ryggen är otänkbar i andra sammanhang då det finns en 

tradition att som kår stå emot yttre anklagelser. Period 3 kanske inte går att applicera på 

särställningen, snarare visar perioden i undersökningen på hur hovet får utrymme att bre ut sig 

ordentligt med bilder och citat. Undersökningens resultat går att applicera på Widestedts 

iakttagelse att kungafamiljen trots en perifer plats i samhället får en upphöjd status i medierna, 

de sätts på en piedestal där folket får beskåda dem i grodperspektiv. 

Undersökningen har även visat att en händelse utformad som en saga, likt de mytfigurer Bird 

beskriver i sin teori om sagor och myter, har större möjlighet att publiceras i tidningen. Många 

av de artiklar studerats är uppbyggda likt en saga med en hjälte, fiende och ett lyckligt slut. 

Ett tydligt exempel är när Silvia skadar foten. Hon är den flyende jungfrun som jagas av den 

onde fotografen, Silvia är rädd och försöker komma undan men faller handlöst och blir offer 

för den mediala hetsjakt hon utsätts för. Tankarna går till prinsessan Diana och det fasansfulla 

öde hon mötte. Retoriken under period 3 bygger vidare på den fina saga som målades upp vid 

bröllopet 2010. Nu äntligen kommer kärleksbarnet och den lyckliga familjen med stolta 

fadern har funnit sin plats i världen. Men alla sagor slutar inte lyckligt. Retoriken under period 

1 med förortens kaffeflickor passar in i de historier vi hört så många gånger om fattiga 

bondflickor som utnyttjas av de rika herrarna. Här byts den söta prinsessagan ut mot en mörk 

historia om maktmissbruk. Sagotemat är alltjämt genomgående i perioderna och kan användas 

för både negativa och positiva associationer.  
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Undersökningen har gjorts enligt principen av reliabilitet och validitet under de tre undersökta 

veckorna. En undersökningsperiod på enbart tre veckor är för liten för att applicera på en hel 

tradition av hovjournalistik. Resultatet ska inte tolkas som generaliserade men kan ändå 

påvisa en indikation av hur bevakningen ser ut vid en skandal, glädjande nyhet och vanlig 

arbetsvecka. Dessutom har enbart texter på nyhetsplats i pappersupplagorna analyserats. 

Kanske hade resultatet i undersökningen blivit ett annat om tidningarnas alla bilagor, främst 

kultur eller helgbilagor, hade inkluderats. Inte heller har internetrapporteringen från de 

aktuella veckorna inkluderats i studien. Diskussioner flyttas allt mer över till internet och 

sociala medier. Ett möjligt antagande är att morgonpressen hade en större del av sin debatt på 

sina respektive hemsidor. Att utföra samma undersökning på internetbaserat material hade 

varit svårt då det uppdateras kontinuerligt på nätet, de versioner av artiklar som ligger på 

internet idag kan ha blivit redigerade för en timme sedan, kanske till och med flera gånger 

om. Undersökningens resultat har sina urvalsbrister till trots hög relevans och giltighet. 

3.1 Slutsatser och vidare forskning  

I undersökningen har det gått att se att den hovjournalistik som finns i morgon- och 

kvällspress främst bygger på kungafamiljen som kända privatpersoner. Aftonbladet och 

Expressen fokuserar på kungafamiljens stjärnfyllda vardag med fester och galor alternativt 

deras vanliga liv som privatpersoner. Morgonpressens bevakning av kungafamiljen finns i 

stort sett inte alls. När det väl kommer in en nyhet om kungafamiljen i morgonpressen har den 

ofta föregåtts av en lång rad artiklar i kvällspressen, som i fallen med skandalboken. 

Morgonpressen fokuserar sällan på kungafamiljen men ibland ser de att nyheter om dem blir 

ett måste på grund av det stora allmänintresset kring skandal eller lyckohändelse. Däremot 

visar inte undersökningen på någon granskning av kungafamiljens professionella liv. Under 

de tre analysveckorna har det inte funnits någon artikel med syfte att diskutera monarkin som 

statskick eller kungafamiljens lämplighet som representanter för Sverige. När boken om 

kungen släpptes låg diskussionen på en privat och etisk nivå: är det rätt att umgås med unga 

flickor och dricka sprit på svartklubbar? Huruvida kungen hade skött sitt jobb under tiden 

eller om hans affärer påverkar bilden av Sverige fanns det ingen diskussion om. I den 

bevakning som framkommer i undersökningen tycks stora delar gå förlorade främst när 

morgonpress väljer att gå på hovets linje med att endast publicera officiella uttalanden från 

pressutskick och presskonferenser. Att avstå publicitet kring rykten och skandaler i 

dagspressen kan höja tidningarnas trovärdighet, samtidigt som det blir en ensidig diskussion 

om endast hovet ska ses som tillförlitlig källa till information. I kvällspressen fanns en bredare 
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bevakning där fler människor fick komma till tals, samtidigt som det saknades djupare 

diskussioner av typen monarki eller republik. Den hovjournalistik som fanns låg på en 

individnivå snarare än statsnivå. 

Undersökningen har pekat på skillnader i bevakningen kring kungahuset samt kartlagt hur den 

kan te sig. Däremot har vårt syfte och våra frågeställningar inte haft för ambition att besvara 

varför det ser ut som det gör med hovjournalistik i morgon- och kvällspress. Här ser vi att 

vidare forskning kan ta vid med vår undersökning som utgångspunkt. Kent Asps resultat kring 

journalisters partisympatier kan vara intressanta att applicera på hovjournalistik. Påverkar det 

bevakningen att över 40 procent av journalistkåren sympatiserar med ett parti som är för 

republik? Kanske främst kombinerat med en djupare analys av våra resultat kring 

morgonpressens val att avstå trivial hovrapportering och om det kan de vara tecken på pro 

monarkistiska sympatier.  

Slutsatserna av studiens resultat blir att den bevakning som finns är obalanserad. Antingen är 

det en trivial individnivå med stjärnglans och sagoretorik, eller så saknas bevakningen 

överhuvudtaget. Det har inte framkommit någon ifrågasättning av yrkeskunskaper likt den vi 

ser kring till exempel folkvalda politiker. Vidare är en trolig slutsats av vår studie att en orsak 

till den obalanserade bevakningen skulle kunna bero på rivaliteten mellan de båda 

tidningsgenrerna. Kungahusets särställning i medierna blir tydlig under samtliga perioder, ofta 

med retorik som påminner om sagans värld. Utifrån undersökningen går det således att finna 

belägg för att kungahuset särbehandlas till sin egen fördel. 
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Bilaga 1. Kodschema 

V1 artikel-ID 

V2 Kodar-ID 

1 Jessica 

2 Freja 

V3 Datum 

V4 Tidning 

1 Aftonbladet 

2 Expressen 

3 DN 

4 SvD 

V5 Artikeltyp 

1 Nyhetstext 

2 Opinionstext 

3 Enkät 

4 Framsida - löp 

5 Framsida - puff 

6 Puff till hemsida 

7 Notis 

8 Utdrag ur annan text 

9 Recension 

10 TT 

V6 Källor 

1 Förstahandskälla 

2 Andrahandskälla 

3 Officiell hovkälla 

4 Förstahandskälla och andrahandskälla 

5 Förstahandskälla och officiell hovkälla 

6 Förstahandskälla, andrahandskälla och officiell hovkälla 



 

7 Andrahandskälla och officiell hovkälla 

8 Ingen redovisad källa 

V7 Vem kommer till tals 

1 Kungafamiljen 

2 Hovet 

3 Expert 

4 Utpekad i ”Den motvillige monarken” 

5 Journalist/krönikör 

6 Allmänheten 

7 Ingen 

8 Författare 

9 Hovet och författare 

10 Expert och författare 

11 Utpekad och författare 

12 Hovet, Kungafamiljen och expert 

13 Allmänheten och kungafamiljen 

14 Journalist och expert 

15 Kungahus och expert 

16 Kungahuset och hovet 

17 Myndighet 

18 Myndighet, hovet och journalist 

19 Journalist och hovet 

20 Anonym källa 

21 Allmänhet och journalist 

22 Allmänhet och myndighet 

23 Allmänhet, myndighet och kungafamiljen 

24 Myndighet och hovet 

25 Expert och myndighet 

26 Myndighet, hovet och expert 

27 Allmänhet, hovet och journalist 

28 Allmänhet, kungahuset och journalist 

29 Allmänhet, kungafamilj, hovet och journalist 

30 Allmänhet och hovet 



 

31 Hovet och expert 

32 Myndighet och kungafamiljen 

33 Expert, hovet, kungahuset, myndighet 

Definitioner av variabler och variabelvärden 

Artikel-ID = varje analyserad enhet 

Kodar-ID = den som kodar materialet, i detta fall Jessica Rådne eller Freja Andersson som 

genomför undersökningen 

Datum = det datum som den undersökta analysenheten publicerades 

Tidning = de tidningar analysenheterna befinner sig i 

Artikeltyp = de olika typer av artiklar som förekommer 

Nyhetstext = all text på nyhetsplats det vill säga artiklar, reportage och referat 

Opinionstext = all text skriven av journalist/debattör med syfte att skapa debatt och med ett 

tydligt ställningstagande i frågan 

Enkät = Text med bild där personer svarar på en fråga kopplad till huvudämnet 

Framsida – löp = den största nyheten på framsidan 

Framsida – puff = finns på framsidan, men inte som största nyhet 

Puff till hemsida = hänvisning till vidare läsning om ämnet på tidningens hemsida 

Notis = kort text som befinner sig i marginalen på en tidningssida, inte mer än ett par rader. 

Utdrag ur annan text = En text som någon kopplad till tidningen inte är upphovsman till och 

som har publicerats i tidningen. Till exempel utdrag ur Den motvillige monarken. 

Recension = En text som recenserar annan text och uttalar sig om hur den är skriven eller 

framförd. 

TT = Text som tidningen köpt av TT 

Källor = var informationen till artikeln kommer ifrån 

Förstahandskälla = Information som journalisten har fått reda på personligen av någon 

annan person, behöver inte nödvändigtvis bidra med en ny information utan det räcker med t 

ex en känsla. 

Andrahandskälla = information som journalisten har hämtat från någon annans 

förstahandskälla t ex en bok eller andra medier 

Officiell hovkälla = informationen kommer från hovets pressavdelning i form av t ex 



 

pressutskick eller presstalesman 

Ingen redovisad källa = i de fall där det inte går att finna vad som är källan till informationen 

t ex i en åsiktstext som mest bygger på journalistens personliga ståndpunkt 

Vem kommer till tals = Någon som återges med pratminus eller citattecken, journalisten har 

talat med personen i fråga. 

Kungafamiljen = någon som tillhör kungafamiljen: Kung Carl XVI Gustaf, Drottning Silvia, 

Kronprinssessan Victoria, Prins Daniel, Prins Carl-Philip, Prinssessan Madeleine 

Hovet = Anställd i kungastaben t ex presstalesmannen Nina Eldh (period 1) eller Bertil 

Ternert (period 2 och 3) 

Expert = Någon som uttalar sig i egenskap av specialkunskap i frågan t ex statsvetare, 

hovexpert eller historiker 

Utpekad i ”Den motvillige monarken” = Någon som har en personlig koppling till 

händelserna i boken Den motvillige monarken 

Journalist/Krönikör = undertecknad skribent (som får arvode av tidningen i fråga)som tar 

ställning eller tycker något i frågan 

Allmänheten = person som uttalar sig i frågan utan att vara expert eller vittne t ex i ett 

enkätsvar 

Ingen = en text där ingen tydligt uttalar sig i frågan eller återges med ett citat. 

Författare = Författare (främst till boken Den motvillige monarken) uttalar sig. 

Myndighet = Någon statlig myndighet t ex polisen uttalar sig. Hit räknas också folkvalda 

politiker. 

Anonym källa = person som uttalar sig om något utan att vilja uppge sitt namn. Person som 

är anonym men uttalar sig för att denne har koppling till Den motvillige monarken räknas inte 

hit. 

I de fall där flera av variabelvärdena förekommer betyder det att alla dessa har uttalat sig i 

frågan. T ex om det är variabelvärdet ”Hovet och författare” betyder det att bägge dessa har 

kommit till tals i samma artikel. Det samma gäller variabelvärdena under källa, där 

journalisten kan ha använt både en förstahandskälla och en andrahandskälla för att få 

information. 



 

Bilaga 2. Sammanslagning av kvantitativ undersökning  

Tabell över antal artiklar om kungahuset per tidning, oberoende textgenre: 

Tidning Period    Samtliga 

  1 2 3   

Aftonbladet 43 3 72 118 

Expressen 64 21 85 170 

Dagens Nyheter 11 3 12 26 

Svenska Dagbladet 9 1 29 39 

Samtliga 127 28 198 353 

 

Tabell 1. Tabellen visar hur många artiklar respektive tidning skrev under varje period, men också det totala 

antalet tidningar de skrev samt hur många artiklar som totalt publicerades under varje period. Alla tal är 

absoluta. 

Tabell över förstahandskällor, fördelat på tidning och period: 

Tidning Period och förstahandskälla Samtliga 

  1 2 3   

Aftonbladet 25 1 45 71 

Expressen 39 13 56 108 

Dagens Nyheter 8 1 11 20 

Svenska Dagbladet 7 0 6 13 

Samtliga 79 15 118 212 

 

Tabell 2. Tabellen visar i hur många artiklar varje tidning använder sig av en förstahandskälla i varje period, 

men också det totala antalet artiklar med förstahandskällor under varje period. Observera att förstahandskällan 

kan ha förekommit tillsammans med en annan typ av källa (se bilaga 1). Alla tal är absoluta. 

Tabell över förekomst av hovkälla i tidningarna under respektive period: 

Tidning Förekomst av hovkälla Samtliga 

  1 2 3   

Aftonbladet 3 1 15 19 

Expressen 6 5 26 37 

Dagens Nyheter 0 1 2 3 

Svenska Dagbladet 3 1 6 9 

Samtliga 11 8 49 68 

 



 

Tabell 3. Tabellen visar i vilken utsträckning hovkällor finns med i tidningarnas artiklar under varje period, men 

också det totala antalet hovkällor under varje period. Observera att hovkällan kan ha förekommit med annan typ 

av källa (se bilaga 1). Alla tal är absoluta. 

Tabell över antal artiklar i respektive tidning där kungahuset eller hovet uttalar sig: 

Tidning 

Hovet eller kungahuset uttalar 

sig Samtliga 

  1 2 3   

Aftonbladet 8 2 19 29 

Expressen 6 7 12 25 

Dagens Nyheter 2 1 2 5 

Svenska Dagbladet 3 1 6 10 

Samtliga 19 11 39 69 

 

Tabell 4. Tabellen visar i hur många artiklar i varje tidning där hovet eller kungahuset uttalar sig, men också 

det totala antalet artiklar där hovet eller kungahuset uttalar sig under varje period. Observera att kungahuset 

och hovet kan ha kommit till tals tillsammans med någon annan (se bilaga 1). Alla tal är absoluta. 

Tabell över vem som oftast kommer till tals i artiklarna, exkluderat hov eller kungahus,, 

oberoende period: 

Tidning Till tals    

  Expert Allmänhet Opinion 

Aftonbladet 15 20 30 

Expressen 28 31 19 

Dagens Nyheter 8 1 8 

Svenska Dagbladet 2 3 9 

Samtliga 53 64 66 

 

Tabell 5. Tabellen visar de vanligaste förekommande som får uttala sig i varje tidning oberoende period, men 

också hur många gånger de totalt kommer till tals Observera att det är en sammanslagning av samtliga 

perioder. Alla tal är absoluta 



 

 

Bilaga 3. Intervjufrågor 

Till hovets pressavdelning ställde vi sessa frågor: 

- Hur kommunicerar ni med medier? 

- Hur ser kommunikationen ut vid en händelse där pressen framställer kungafamiljen i dålig 

dager (tex boken Den motvillige monarken)? 

- Hur ser kommunikationen ut vid en glädjande nyhet (tex Estelles dop)? 

- Vem upplever ni sätter agendan i rapporteringen om kungahuset?  

Till respektive tidnings chefredaktör ställde vi dessa frågor: 

- Vilken prioritet har nyheter om kungahuset för er tidning? 

- Hur ser tidningens bevakning ut av kungahuset? 

- Var hämtar tidningen information om kungahuset? 

- Märker tidningens medarbetare av några mediestrategier från hovets sida? 

- Har tidningen några anställda hovrepotrar? 

 


