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When we define something as real it will also have real consequences. Media society is 
developing rapidly; the media’s more central role in our society means that their 
interpretations and portrayals of the world will have a greater impact on how we look at 
ourselves and our society. 

When Swedish Princess Estelle was born in February 2012 she was the first Swedish heir to 
be been born in what is known as “the computer age”. This paper aims to examine the 
reporting of the birth of Princess Estelle and how it was conducted by Swedish news sites, 
from an ideological perspective. The study is based on qualitative method with ideational 
analysis and Norman Fairclough’s critical discourse analysis.

In conclusion, the news sites portray a positive image of Princess Estelle’s birth and the 
Swedish monarchy and strengthen the status of the Crown Princess family. The birth is 
described as a joyful event that unites the royal family with the Swedish people and 
strengthens the nation. The Crown Princess family is portrayed in three different ways: they 
have a strong family unit, they are popular and authentic and is attributed to stardom. The 
news sites avoid political debate: Princess Estelle is attributed to a defenseless role which 
means she cannot be subject for criticism. Instead of discussing the meaning of her birth for 
the political community, the sites focus on the royalties as private individuals which gives the 
reader the sense of togetherness that helps construct the feeling of solidarity within the nation. 

Keywords: monarchy, Princess Estelle, critical discourse analysis, textual analysis, ideational 
analysis, ideology, media, power
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1. Inledning

Det har skrivits och skvallrats om kungahus i alla tider, idag kanske mer än någonsin. 

Monarkifrågan har stundom utgjort ett hett ämne inom den svenska politiska debatten. Inför 

prinsessan Estelles födelse 2012 var den svenska mediebevakningen större än någonsin.

De senaste 20-30 åren har medierna fått en mer central roll när det gäller att skaffa sig 

information om sitt samhälle; de är de största förmedlarna av information, underhållning, och 

kunskap om vår omvärld (Fairclough 2010:468). De har även inflytande över våra politiska 

institutioner då de övervakar det politiska livet, tolkar handlingarna inom det och ger dem 

mening (Bruhn Jensen 2009:40,89). På detta sättbygger medierna upp vår kunskap, våra 
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värderingar och attityder - alla nödvändiga kvaliteter för att upprätta sociala och politiska 

system och ordningar (Fairclough 2010:468).

Mediernas tolkande av personers och institutioners handlingar fick mig att ställa frågan: 

vad händer när medias huvudobjekt inom det politiska livet, i det här fallet prinsessan Estelle, 

är alltför ung för att dömas utifrån sina handlingar och istället endast kan tolkas utifrån sin 

blotta existens? Vilka ideologiska ställningstaganden kommer då mediernas tolkningar att vila 

på?

Sveriges största tidningar och nyhetssajter har politiska ställningstaganden som de 

förmodas eftersträva. Förändringen genom den digitala tekniken har däremot förändrat 

villkoren hos dagspressen för hur de politiska ideologierna tar sig uttryck (Karlsson 2006:51-

52). Ändå har svensk journalistik som ideal att vara objektiv samtidigt som tidningarna måste 

skapa material som tilltalar så många läsare som möjligt (Karlsson 2006:57).Dessa olika 

förutsättningar väckte mitt intresse att undersöka vilka villkor som styr de moderna mediernas 

angreppssätt: hur tar det sig uttryck i mediernas rolltillskrivningar av våra kungligheter och i 

den syn på monarkin som de överför till läsarna?

Den här uppsatsen syftar till att undersöka mediers rapportering av födelsen av prinsessan 

Estelle och vilka ideologiska perspektiv som träder fram i artiklarna. Uppsatsen kommer att 

fokusera på rapporteringen hos två av Sveriges största nyhetssajter: Expressen och 

Aftonbladet. Genom en ideationell analys och kritisk diskursanalys hoppas jag kunna få svar 

på vilka roller kronprinsessfamiljen tilldelas, hur rolltillskrivningen görs och vilka ideologiska 

perspektiv som texterna vilar på. Förstärker eller förminskar nyhetssajterna monarkins 

ställning i landet?

2. Bakgrund

Den 19 juni 2010 gifte sig kronprinsessan Victoria med Daniel Westling, numera prins Daniel. 

Prins Daniel saknar kunglig härkomst och hans och Victorias giftermål var det första i svensk 

historia där en kvinnlig tronföljare gifte sig med en man av folket (kungahuset.se: 2012-04-

10). 

Kvällen den 22 februari 2012 fick svensk press meddelandet om att den då höggravida 

kronprinsessan Victoria hade åkt in till Karolinska Sjukhuset för att föda. När hennes dotter 

kom blev den nya prinsessan den andra i tronföljden, efter sin mamma. Aldrig har svensk 

tronföljd bestått av två drottningar i rad.
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Inför födelsen av prinsessan Estelle hade en stor del av den svenska pressen i månader 

förberett sina rapporteringar av händelsen. Hennes födelse var den första svenska kungliga 

födelsen som följdes av svenska nyhetssajter och under prinsessans första dygn skrevs 

tusentals artiklar i svensk press som berörde händelsen(Agenda: 2012-02-24). 

Mycket har hänt under de tre decennierna som har gått mellan kronprinsessan Victorias och 

prinsessan Estelles födelse. Våra nya digitala medier kan på många sätt framstå som friare än 

traditionella då de erbjuder interagerande och har ett omedelbart nyhetsflöde men 

journalistikens utformning och därför även verkligheten måste alltid anpassas till de villkor 

som finns för medierna. Journalisternas verklighetsskildringar är ett sätt för medborgarna att 

direkt tillskansa sig samhällsinformation men deras formade verklighetsskildringar påverkar 

samtidigt vilka frågor vi ska ha åsikter om och vilka åsikter vi har (Karlsson 2006). 

2.2 Monarki kontra republik

Den svenska monarkens främsta uppgift är att som statschef fungera som en samlande 

representant och symbol för Sverige. Med detta tillkommer vissa representativa plikter, till 

exempel att vara ordförande vid sammanträde med Utrikesnämnden och vara främsta 

representant för försvarsmakten (riksdagen.se: 2012-04-10).

Majoriteten av den svenska befolkningen stödjer idag landets monarki. 58 % vill behålla 

monarkin enligt de senaste opinionssiffrorna från Novus (novus.se: 2012-05-01). 

Monarkikritikerna utgörs av främst republikaner som istället för vårt nuvarande statskick vill 

införa republik med direktvald president. 

I boken Monarki vs republik! (Svensson & Linder 2010) debatterar monarkiförespråkaren 

Anders Linder och republikanen Per Svensson om vilken roll den svenska monarkin har idag 

och huruvida den bör fortsätta att existera eller bytas ut mot republik. Hos 

monarkiförespråkaren Linder förekommer argument som syftar till tradition och historia. Han 

menar att monarkin förvaltar och symboliserar vårt lands kultur och vårt förflutna vilket 

hjälper oss att förstå vårt ursprung. Den bör fortsätta att existera eftersom att dess långa 

existens talar för att den fungerar och att människor vill ha kvar den. Människan har alltid 

föredragit kontinuitet och trygghet framför förändring. Monarkin hjälper även befolkningen 

att skilja mellan politik och nationell symbolik och motverkar därigenom maktkoncentration 

(Svensson & Linder 2010:19-22). 

Vidare anser Linder att den svenska demokratin behöver monarkin eftersom den bidrar till 

att bygga upp nationalkänslan (Svensson & Linder 2010:55). Utan en känsla av samhörighet 

skulle vi inte bry oss om att följa vårt samhälles lagar och regler. Det finns tillfällen när 
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befolkningen behöver känna att de är del av en större gemenskap och monarkin bidrar med 

detta eftersom den förvaltar kulturarv och traditioner. Globaliseringens upplösning av vår 

kultur ökar vårt behov av att förankra oss i en historisk identitet vilket är just monarkins 

funktion. Människor vill både integreras och behålla kontakt med sitt ursprung (Svensson & 

Linder 2010:55-59).

Republikanen Per Svensson förklarar att kungligheterna idag tvingas att leva sina liv i 

rampljuset. Deras privata liv är också det offentliga och det är just bristen på privatliv som är 

själva förutsättningen för den gemenskapskänsla och den kollektiva glädjen som 

monarkisterna talar väl om. Kärleken till monarkin är alltså en självmotsägelse (Svensson & 

Linder 2010 115-116).

Vidare anser Svensson att även om monarkin på senare tid har fått minskad politisk makt 

så har den samtidigt fått nya informella maktmedel, främst medial makt, där kungligheterna 

använder mediestrategier för att stärka sina egna varumärken.  Kungligheterna representerar 

sitt eget kändisskap där de kan välja det sätt de vill bli avspeglade på. Medierna vill också 

gärna rapportera om kungligheterna och hålla sig på god fot med dem vilket gör att 

kungahuset slipper granskande journalistik (Svensson & Linder 2010:142-149). 

Vidare hörs argument från Svensson som säger att vår kung förkroppsligar idéer och ideal 

där kungafamiljen ska avspegla den ideala kärnfamiljen. Monarkin legitimiserar därför köns- 

och familjeroller och vice versa. På så vis skapas en skenbar intimitet som egentligen grundar 

sig i urmodiga föreställningar om bördskillnader och naturliga hierarkier (Svensson & Linder 

2010:141).

3. Syfte och Frågeställning

Mitt syfte är att undersöka de ideologiska perspektiv som framställs i mediers rapportering av 

prinsessan Estelles födelse, där fokus kommer att ligga på svenska nyhetssajter. En 

utgångspunkt för den här undersökningen är att nyhetssajternas skildringar styrs av olika yttre 

och inre villkor vilket gör det redaktionella materialet åsiktsstyrt och därför lämpar sig särskilt 

väl för att undersöka ideologier och värderingar. Undersökningen utgår ifrån följande 

frågeställningar:
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 Hur beskrivs prinsessan Estelle och hennes familj: vilka roller tilldelas de och hur 

stärker/minskar rapporteringen deras ställning?

 Vad ges födelsen för innebörd: vilka ideologiska perspektiv används i nyhetssajternas 

beskrivning av födelsen? Hur framställs eventuella monarkistiska och republikanska 

perspektiv?

4. Materialbeskrivning och materialurval

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur media rapporterar om prinsessan Estelles födelse ur 

ett ideologiskt perspektiv. Jag har valt att särskilt studera rapporteringen på svenska 

nyhetssajter. Mitt val baseras på att Sverige idag är ett av världens mest internettäta länder 

(Karlsson 2006:32) och genom att studera nyhetssajter kan jag få inblick i hur den moderna 

rapporteringen ser ut.

Eftersom antalet publicerade artiklar kring prinsessan Estelles födelse var mycket stort på 

svensk webb valde jag att fokusera på artiklar publicerade under prinsessans första dygn.

Under prinsessans Estelles första dygn publicerades 1 119 stycken artiklar på svensk webb 

som explicit berörde kronprinsessan Victoria, prins Daniel och den nya prinsessan 

(retreiver.se: 2012-03-01). För avgränsning valdes artiklar från de två största svenska 

nyhetssajterna, Expressen och Aftonbladet, sett till antalet läsare. Detta gav 41 stycken artiklar 

hos Expressen och 42 stycken hos Aftonbladet. För vidare avgränsning valdes material som 

hade publicerats efter prins Daniels presskonferens där det bekräftades att kronprinsessan 

Victoria fött en dotter, och till och med dagens slut. Detta gav hos Expressen 27 stycken 

artiklar och hos Aftonbladet 21 stycken. Texter publicerade på debatt- och ledarsidor togs 

bort, likaså artiklar med TT som källa eftersom innehållet i dessa sällan har skrivits av 

tidningarnas egna anställda. Även artiklar från övriga tidningsdelar, som Kultur, Sport och 

Nöje, togs bort. Efter borttagandet återstod hos Expressen 19 stycken artiklar och hos 

Aftonbladet 12 stycken. Ett extra urval gjordes av Expressens material då tidningen hade fler 

publiceringar än Aftonbladet. Korta artiklar valdes bort, likaså artiklar med teman som 

återfanns i flera artiklar. Resultatet blev till slut 11 stycken artiklar från Expressen och 12 

stycken från Aftonbladet.

För insamling av material användes Retriever eller Mediearkivet, en sökplats på internet 

som tillhandahåller svenska och internationella medieartiklar (retriever.se: 2012-03-01). 
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4.1 Aftonbladet

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk kvällstidning och grundades år 1830. Den 

fungerade i början som ett liberalt kamporgan och kritiserade det dåvarande statsskicket och 

kungamakten. Under decennierna har däremot tidningens politiska profil varierat (Fredriksson 

1980: 331). 

Aftonbladet blev socialdemokratisk år 1956 då tidningen köptes av Landsorganisationen i 

Sverige, LO, som samarbetar med Socialdemokraterna (Fredriksson 1980:392). Idag behåller 

LO kontroll över tidningens politiska inriktning då de kan lägga in veto mot styrelsens val av 

chefredaktör för ledar-, debatt- och kulturavdelningarna (lo.se: 2012-08-13). 

Aftonbladet var den första svenska tidningen att skaffa en internet-upplaga som lanserades 

den 25 augusti 1994. Nyhetssajten bedrivs av dotterbolaget Aftonbladet Nya medier AB. 

Aftonbladets nyhetssajt har cirka 2,6 miljoner läsare varje dag (aftonbladet.se: 2012-07-05). 

När jag iakttog sajtens besöksstatistik vecka 12 år 2012 hade den veckan tidigare, vecka 

11, besökts av över 5,9 miljoner unika webbläsare (kiaindex.net: 2012-03-22). Under vecka 8, 

då Prinsessan Estelle föddes, hade nyhetssajten 6 391 101 unika webbläsare (kiaindex.net: 

2012-03-22).  

Genomsnittsåldern hos Aftonbladets läsare är 46 år (medievarlden.se: 2012-07-05). Idag 

finns Aftonbladet både som papperstidning, på nätet och i mobilen.

4.2 Expressen

Expressen är en liberal kvällstidning och grundades år 1944 av AB Dagens Nyheter (ne.se: 

2012-08-13). Tidningen har under sin historia kritiserats för att vara alltför politisk färgad 

(Fredriksson 1980:180).

På tidningens hemsida står det att ”[…] Vi ifrågasätter makten och ogillar allt som gör 

tillvaron trång och tråkig” (expressen.se:2012-08-09).

Expressen ägs av Bonnier AB. Expressens Digitala Medier är ett eget affärsområde inom 

AB Kvällstidningen Expressen. Tidningen är publicistiskt oberoende där de huvudsakliga 

intäkterna kommer från lösnummerförsäljning och annonser. Tidningen är riksspridd med två 

regionala editioner: GT i Göteborg och Kvällsposten i Malmö. Den finns både som 

papperstidning, på nätet och i mobilen. Tillsammans med GT och Kvällsposten når Expressen 

cirka 1,6 miljoner läsare per dag (expressen.se: 2012-08-09). 

9



Expressens nyhetssajt hade under vecka 11 år 2012 över 2,5 miljoner unika webbläsare 

(kiandex.net: 2012-03-22). Tyvärr fanns inte statistik att hämta för vecka 8 då prinsessan 

Estelle föddes. 

Expressen var den första nyhetssajten som lät sina läsarna kommentera sajtens innehåll 

(expressen.se: 2012-07-05).

Tidningens målgrupp är människor i hela Sverige. Det finns en jämn fördelning mellan 

manliga och kvinnliga läsare, läsarnas inkomst varierar och majoriteten av dem har en ålder 

på 30-60 år (expressen.se: 2012-07-05). 

5. Tidigare forskning

5.1 Norman Fairclough om den moderna medieringen vid politiska händelser

Norman Fairclough har i sin bok Critical Discourse Analysis – The Critical Study of 

Language undersökt hur medieringen i dagens konsumtionssamhälle har flyttat fokus i 

politiska frågor: från det formella och allmänna till det mer vardagliga, med mer makt åt 

konsumenten. För att förklara hur de offentliga praktikerna och diskurserna alltmer anpassar 

sig till en privat mottagarnivå har Fairclough myntat begreppet domestication eller 

conversationalisation (Fairclough 2010:157). Han menar att det finns ett gap mellan hur 

medierna producerar, den offentliga rollen, och mediemottagandet, den privata rollen. För att 

överbrygga gapet anpassas de offentliga praktikerna och diskurserna till de personliga 

mottagningsvillkoren. Idag har mediekonsumtionen utvecklats till en fritidsaktivitet där 

läsaren förväntar sig nöje och avkoppling och där mottagarna allt oftare ses som konsumenter 

snarare än medborgare och de politiska frågorna omformas för att passa våra nya medier. 

Detta har resulterat i att allt mindre plats ges åt politiska debatter och politikerna gestaltas 

istället oftare som individer med personligheter. Politiker och allmänheten inbegrips i samma 

privata kulturdomän och politikerna förlorar sin tidigare mystik och auktoritet. Vissa menar 

att auktoriteten istället anpassas alltmer till dagens konsumtionssamhälle och därför överförs 

till konsumenterna. Tillskrivandet av vardagslivets höga värde sker alltså på bekostnad av de 

allmänna, formella och opersonliga praktikerna (Fairclough 2012:157-158). 

Fariclough menar att förändringarna visar på en ideologi där det finns en skillnad mellan 

den verkliga politiska praxisen och hur den representeras i medier. Medieringen av det 

politiska har mer av en legitimerande funktion snarare än en demokratiserande funktion 

(Fairclough2010:157-159)
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6. Teoretiska utgångspunkter

Teorin till denna undersökning är vald utifrån uppsatsens fokusering på ideologi och 

rolltillskrivning i medier. Först kommer jag att ge en närmare presentation av begreppet 

ideologi då ideologiska perspektiv står under granskning i undersökningen. Det följs av en 

presentation av den teori som berör förhållandet mellan media, individen och samhället 

eftersom den förklarar hur tolkningar och världsbilder överförs från medier till medborgare. 

Sist ges en beskrivning av nät journalistik vilket syftar till att ge en uppfattning om materialets 

villkor och kontext.

6.1 Ideologi

Det är svårt att finna någon gemensam definition av begreppet ideologi inom 

språkforskningen. Inom den kritiska diskursanalysen, som undersöker hur ideologier tar sig 

uttryck i texter, syftar ideologi till de diskursiva praktikernas konstruerande av världsbilder 

och maktrelationer, till exempel i fråga om kön och etnicitet, och hur dessa gynnar bestämda 

sociala gruppers intressen (Jorgensen & Phillips 1999:69), som exempelvis den svenska 

kungafamiljen. Ideologiska diskurser är de diskurser som bidrar till att upprätthålla eller 

transformera maktrelationerna (Jorgensen & Phillips 1999:79). 

Birgitta Höijer har i sin bok Ideological Horizons in media and citizen discourses (Höijer 

2007) undersökt framställningen av ideologier i media. Hon förklarar att medierna har stor 

makt gällande utvecklingen av samhällen och maktrelationer. Deras roll är att representera 

allmänheten och allmänhetens intressen. Samtidigt har medierna en roll som kulturell 

institution där de skapar och uppmuntrar till vissa känslogemenskaper och offentliga samtal. 

Ideologisk makt utövas i nära relation med politiska identitetspraktiker och media är en 

plattform för just politisk kommunikation (Höijer 2007:16).

Höijer menar även att ideologi ofta kopplas ihop med nationen men senare har man även 

börjat talat om globaliseringsideologi eftersom globaliseringen innebär att det idag produceras 

och reproduceras ideologier inom nya diskursiva områden (Höijer 2007:15). 

6.2 Förhållandet mellan individen, medierna och samhället

Prinsessan Estelle föds in i ett samhälle där medierna har fått en allt större roll i samspelet 

mellan individ och samhälle. Klaus Bruhn Jensen skriver i sin bok Medier och samhälle, en 

introduktion (Bruhn Jensen 2009) om hur denna roll fungerar. Han förklarar att dagens 
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interaktion mellan människor och samhällsinstitutioner ofta förutsätter interaktivitet med 

medier (Bruhn Jensen 2009:20). Även om staten reglerar medierna ekonomiskt och politiskt 

så har medierna fått ökat inflytande över politiska institutioner då de dels övervakar staten och 

har blivit viktiga kanaler för politiker och andra inom den politiska institutionen för att nå ut 

till övriga folket (Bruhn Jensen 2009:22,92).  

Vidare menar Bruhn Jensen att medier vinklar politiska frågor. Detta grundar sig i att 

medierna, vid politiska händelser, vill sätta en bestämd dagordning för händelserna snarare än 

att presentera olika ståndpunkter. Detta bidrar till att medierna vinklar den politiska frågan där 

den som ställer frågan får möjlighet att påverka svarstypen (Bruhn Jensen 2009:90).

Medierna beskriver alltså inte verkligheten utan istället hur verkligheten skulle kunna se ut 

(Bruhn Jensen 2009:111-112). Men hur vi väljer att tolka vissa saker och föremål får 

konsekvenser för vårt samhälles struktur menar Bruhn Jensen. Som exempel tar han griskött 

som är populärt inom den svenska matkulturen men ses som orent inom den islamistiska. 

Våra olika förhållningssätt till samma mat grundar sig i vårt sätt att se på djuret och vilka 

egenskaper vi tillskriver det (Bruhn Jensen 2009:28). På samma sätt kan mediernas förmåga 

att skapa och cirkulera mening och tolkningar till samhällets invånare påverka vårt sätt att se 

på oss själva och vårt handlande. Detta ger medierna stor makt, enligt Bruhn Jensen (Bruhn 

Jensen 2009:40-41).

Bruhn Jensen förklarar att för att vi verkligen ska förstå sammanhanget mellan media, 

individ och samhälle måste vi inkludera vår kultur (Bruhn Jensen 2009:32). Han definierar 

kultur som ”en uppsättning betydelser och tolkningar som får ett samhälle och dess 

institutioner att hänga samman, och som förenar dess medlemmar” (Bruhn Jensen 2009:32). 

Media framställer dessa tolkningar men de förverkligas i mötet med mottagaren som väljer 

hur han eller hon ska förhålla sig till tolkningarna utifrån det samhälle han eller hon lever i 

(Bruhn Jensen 2009:33). Både mediernas tolkningar av samhället och mottagarnas tolkningar 

av medierna ger oss alltså uppfattningar om hur samhället ska fungera. Dessutom gör dagens 

stora antal medietyper att deras tolkningar får ännu större inverkan på både samhället och 

kulturen. 

Medierna tolkar alltså händelser, de skapar dem inte (Bruhn Jensen 2009:31). Som 

exempel tar Bruhn Jensen mediehändelser (Bruhn Jensen 2009:29); uppseendeväckande 

händelser i samtiden som kan förklaras som planerade livesända försonade ceremonier som 

förenar offentligheten och innebär ett avbrott från vardagen. Exempel på mediehändelser är 

tävlingarna vid de olympiska spelen och symboliska händelser i form av kröningar. När en 

mediehändelse inträffar tar den fokus från andra mer fortlöpande händelser. De har en nästan 
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mytologisk karaktär och påverkas därför mindre av de speciella kulturella och historiska 

villkor som medierna normalt måste ta hänsyn till. Det är alltså inte medierna som skapar 

själva händelserna. Däremot påverkar medierna hur vi tolkar dem (Bruhn Jensen 2009:29-30). 

Läran om tolkning kallas hermeneutik där människans föreställning av situationen är 

avgörande för hur hon ska tolka budskapet: vår redan etablerade kunskap om världen får oss 

att tolka meddelandet på ett speciellt sätt (Bruhn Jensen 2009:37-38). Processen kan beskrivas 

som en dialog mellan text och mottagare där mottagaren bidrar till tradition och kultur genom 

att avvisa och behandla den fakta och världsbild som medierna sänder ut (Bruhn Jensen 

2009:38). Alla människor, såväl politiker som vanliga människor, tolkar sina egna 

handlingssätt. Det som medierna gör är att de ställer tolkningarna mot varandra och 

ifrågasätter varje enskild tolkning. Deras förmåga att producera och cirkulera olika tolkningar 

och meningar till ett helt folk ger de stor makt eftersom de påverkar hur vi ser på oss själva 

och våra handlingsmöjligheter (Bruhn Jensen 2009:40-41). När vi definierar något som 

verkligt så kommer det även att få verkliga konsekvenser (Bruhn Jensen 2009:39).

6.2 Nätjournalistik
Michael Karlsson har i sin fallstudie Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala 

mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter (Karlsson 2006) sett närmare på 

tidningsverksamheters nyhetssajter och hur de påverkas och styrs av olika regler och villkor. 

Nyhetssajter eller så kallade Main stream sites är traditionella medier som har gått ut på 

webben (Karlsson 2006:64). Sajterna måste förhålla sig till såväl internt upprättade som 

utomstående regler och villkor i sitt arbete. Till de internt upprättade reglerna räknas gate-

keepers: en person/personer som väljer ut nyheterna efter vissa medvetna eller omedvetna 

faktorer som exempelvis kön och etnicitet. Vidare har tidningarna ofta fasta arbetsmetoder 

kring innehållet: på nyhetssajter används till exempel dramatiska berättelsetekniker. 

Organisationerna har även olika mål med verksamheten som ska följas. 

Varje verksamhet måste dessutom följa de regler och förordningar som finns i det egna 

landet. Andra yttre faktorer påverkar också innehållet, till exempel källor och annonsörer. 

Slutligen finns även de ideologiska villkoren som handlar om samhället; vad vi ser som 

normalt och naturligt och vilka normer vi ska följa (Karlsson 2006:46-52). 

7. Metod

För denna undersökning kommer jag att genomföra en kritisk diskursanalys. Hos den kritiska 

diskursanalysen undersöks, genom textnära analys, värderingar och idéstoff. Till hjälp 
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kommer jag att använda mig av en textuell analysmodell, den ideationella analysen, då den 

erbjuder en bra grund för den kritiska diskursanalysen. 

Detta är en kvalitativ undersökning eftersom den har sin grund i den hermeneutiska 

diskursanalysen som fokuserar på andemeningen i materialet. Undersökningen är dock till 

viss del även kvantitativ på grund av materialomfånget. 

7.1 Kritisk diskursanalys

Den kritiska diskursanalysen har en ideologisk funktion eftersom den avslöjar de 

maktrelationer som finns i samhället och de normativa perspektiv som tar sig uttryck i texten. 

En nyhetsartikels struktur och disposition kan till exempel genom sin rubrik, underrubrik och 

ingress bidra till att strukturera upp vår verklighet och genom kritisk diskursanalys kan vi se 

hur nyhetsdiskursen spelar med ideologier i form av dolda agendor, värderingar och intressen 

(Berglez 2010:273).

Metoden tar avstamp i den socialkonstruktionistiska teorin, grundad i hermeneutisk 

tradition, att människans kunskap om världen inte kan tas för objektiv sanning då vår 

världsbild är ett resultat av vårt sätt att beskriva världen (Jorgensen & Phillips 1999:11).  Det 

finns en social och en fysisk verklighet där även den senare förmedlas av diskurser (Jorgensen 

& Phillips 1999:42).  Hur definitionen av diskurs ska se ut har diskuterats fram och tillbaka 

inom diskursforskningen. Hos Norman Fairclough är diskursen ett speciellt sätt att tala som 

ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv (Jorgensen & Phillips 1999:72). 

Vårt språkbruk hänvisar alltid bakåt till tidigare diskursiva struktureringar och bygger vidare 

på redan inrättade betydelser. Det vi anser vara kunskap är alltså historiskt och kulturellt 

bundet och diskursiva handlingar är sociala handlingar som bygger upp vår gemensamma 

värld. När vi talar påverkar vi världen eftersom vi genom social interaktion upprätthåller vår 

uppfattning om den. (Jorgensen & Philips 1999:42-43)

Media och journalistik är alltså en typ av sociala handlingar som gör något med samhället 

(Berglez 2010:266). De är både konstituerande och konstituerade då de formar, omformar och 

avspeglar sociala strukturer och processer.

I Peter Berglez analysmodell av den kritiska diskursanalysen ligger fokus på följande 

områden: mikronivå och makronivå samt sociokulturella kontextualiseringar (Berglez 

2010:275-279). Nedan följer en presentation av Berglez metod.
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7.1.1 Textens mikro- och makronivå

I den övergripande makronivån undersöks texternas tematiska och schematiska struktur 

och den hierarki som finns i dem. Genom analys av den tematiska strukturen får forskaren 

svar på frågan:

• Hur organiseras de ämnen och/eller händelser som förekommer i artikeln? 

I analysen av den schematiska strukturen ligger fokuseringen på textens aktörer vilket bland 

annat kan visa hur textens huvudpersoner beskrivs. Forskaren söker svar på följande frågor: 

• Vad förmedlas i rubriker och ingress?

• Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de aktuella aktörerna (en 

institution, organisation, nationalstat, företag, sig själva etc.)? 

• Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 

handlingar/kommentarer? 

• Vad för slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan förekommer utifrån 

särskilda aktörers verbala kommentarer inklusive journalisten själv?

• Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot?

• Vem tillåts sammanfatta och/eller dra slutsatser kring den aktuella händelsen

På mikronivån ligger fokus på global och lokal koherens och hur den globala koherensen är 

uppbyggd genom textens olika delar. Forskaren kan få svar på frågor som: 

• Hur ser relationen ut mellan textens helhet och dess delar? 

• På vilka sätt involveras mottagarens förförståelse och förkunskaper om den aktuella 

saken - innehåller texten luckor som mottagaren själv måste fylla i, eller innehåller 

texten överflödig information? 

• Vilken stil har texten – vilka ordval görs?

(Berglez 2010:278)

7.1.2 Sociokulturella kontextualiseringar

Med sociokulturella kontextualiseringar menas de synbara och/eller dolda ideologiska 

processer som nyhetsdiskursen ger uttryck för eller motverkar. Här söker forskaren svar på 

följande frågor:

• På vilka sätt kan nyhetsdiskursen ge uttryck för, vara en del av, förhandla med eller 

motverka särskilda ideologiska processer? 

• Hade texterna kunnat se annorlunda ut?
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(Berglez 2010:279)

7.2 Textanalys

Enligt Norman Fairclough väver alla texter samman ideationella, interpersonella och textuella 

betydelser (Fairclough 2010:94) som visar vilken världssyn det är som representeras i texten, 

vad världsbilden betyder samt hur uppbyggandet av identiteter hos deltagare ser ut och de 

sociala och personliga förhållanden som finns mellan dem. Jag kommer att använda den 

ideationella analysen eftersom den tydligt demonstrerar analysutförande av ideologiska 

perspektiv vilket ingår i uppsatsens frågeställning. Den tar dessutom hänsyn till 

situationskontexten likt den kritiska diskursanalysen och matchar sitt fokus på textens teman, 

processer och perspektiv med diskursanalysens analysområden i form av mikro- och 

makrotema samt ideologiska perspektiv. 

7.2.1 Ideationell analys

Ideationell analys visar vad en nyhetstext handlar om och med vilka ögon den ser på det som 

den yttrar sig om. I Lennart Hellspong och Per Ledins presentation av den ideationella 

analysen (Hellspong & Ledin 2009) ligger fokus på textens teman och propositioner samt de 

perspektiv eller allmänna synsätt som påverkar dem (Hellspong & Ledin 2009:115). 

Att undersöka teman, alltså de ämnen och områden som texten riktar sig mot, ger svar på 

vad texten handlar om och förståelse för vad som rör sig i den underliggande diskursen. 

Eftersom teman kan vara över- och underordnade varandra delas de in i mikro- och 

makroteman där makrotemat är textens huvudämne medan mikrotemat är de olika 

ämnesdelarna som på något sätt knyter an till makrotemat. Vad som ses som makro- 

respektive mikrotema är subjektivt beroende på den infallsvinkel man har vid läsandet av 

texten. Vad som är innehållspotential bestäms alltså av den som läser texten och dennes 

persons syfte (Hellspong & Ledin 2009:121).

Propositioner är påståenden om temana och visar vad texten säger om dem (Hellspong & 

Ledin 2009:122). Medan teman inriktar sig på bestämda sidor av textens olika ämnen så 

vinklar propositioner texten och visar dess huvudbudskap, i form av till exempel uppmaningar 

och instruerande texter (Hellspong & Ledin 2009:122-123). Propositioner kan både användas 

av och rikta sig mot textens referenter/aktörer (Hellspong & Ledin 2009:155).

Undersökning av processer kan visa det som texten inte säger någonting om utan istället 

förutsätter att läsaren redan känner till och instämmer med. Processerna visar hur texten 

skapar sin verklighetsbild. Det finns fyra typer av processer: handlingar, händelser, tillstånd 
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och mentala processer. Beroende på vilka processer som används kan man exempelvis få svar 

på om textens deltagare ses som ansvariga eller om de utsätts för någonting som sker utan 

kontroll. Till exempel återger meningen ”Bilen var utom kontroll” ett tillstånd medan 

meningen ”Föraren körde för fort” återger en handling där föraren är den ansvarige 

(Hellspong & Ledin 2009:129). 

Texter uppfattar alltid sin värld utifrån ett speciellt perspektiv eller en viss synvinkel 

beroende på de tankar, värderingar och begrepp som författare och institutioner har 

(Hellspong & Ledin 2009:135). De språkliga inslagen som pekar på perspektivet kallas för 

perspektivmarkörer, de kan vara speciella ord, begrepp eller fraser (Hellspong & Ledin 

2009:135). Hellspong och Ledin menar att det finns två huvudtyper av perspektiv: 

subjektperspektiv och jämförelseperspektiv. Subjektperspektiv utgår från bäraren av 

perspektivet, det betraktande subjektet, vilket kan vara både en individ, ett kollektiv, en 

institution eller den utsiktsplats mot omvärlden som en ideologi medför åt läsaren. Några 

former av subjektperspektiv är författar- och aktörsperspektiv, inifrån- och utifrånperspektiv 

samt ideologiska perspektiv (Hellspong & Ledin 2009:136-137). 

Jämförelseperspektiv visar hur texter innehåller jämförelser för att kunna dra vissa 

slutsatser. Analysen kan ge svar på hur påfallande synvinklarna är på ämnet och hur de 

signaleras (Hellspong & Ledin 2009:140-143).

7.3 Metodavgränsning och variabler
Uppsatsens stora materialomfång har gjort att jag har blivit tvungen att avgränsa 

analysmetodiken. Detta gör att analyserna inte är så omfattande som de skulle kunna vara. 

Uppsatsens frågeställningar är: hur beskrivs prinsessan Estelle och hennes familj; vilka roller 

tillskrivs dem och försärks eller försvagas deras ställning? Vad ges födelsen för innebörd och 

vilka ideologiska perspektiv används; är perspektiven monarkistiska eller republikanska? För 

att svara på frågeställningarna kommer jag att använda mig av följande variabler i den 

ideationella analysen:

• Huvudteman: Här vill jag få svar på vad textens huvudämne är och vilka explicita och 

implicita teman som finns i texten. Detta motsvarar den tematiska strukturen och ger 

en tydlig bild av vad texterna handlar om.

• Huvudaktörer: Denna uppsats syftar till att få svar på hur kungligheterna beskrivs i 

medier. Genom att undersöka textens huvudaktörer och de processer och 

omnämningar som de kopplas till kan jag få en tydlig bild av vem/vilka tidningarna 

väljer att sätta i fokus och vad de representerar vilket motsvarar textens schematiska 
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struktur. Analysen av aktörer kommer även att göras genom undersökning av subjekt- 

och aktörsperspektiv då det ger svar på vems verklighetsbeskrivning det är som 

presenteras i texten och hur den presenteras.

Resultatet från den ideationella analysen kommer att ligga till grund för den kritiska 

diskursanalysen som utvecklar resonemangen. Det är däremot svårt att göra en helt tydlig 

uppdelning mellan de två analysmetoderna eftersom de innehåller vissa gemensamma 

analysområden. 

Även den kritiska diskursanalysen har fått avgränsas. I den schematiska strukturen i 

makronivån kommer jag att använda mig av Berglez frågor som är direkt kopplade till 

texternas aktörer då de är relevanta för uppsatsens frågeställning om rolltillskrivning: 

användandet av rubrik och ingress kommer därför inte att undersökas. Mikronivån kommer 

endast att fokusera på ordval: genom att titta på perifraser och omskrivningar kan jag se 

vilken roll händelsen och aktörerna tillskrivs av tidningarna och genom att granska ord som 

uttrycker känslor och värderingar kan jag få fram vilka ställningstaganden som journalisten 

och aktörerna gör.

Jag kommer även att undersöka de sociokulturella kontextualiseringar och de ideologiska 

processer som nyhetsdiskursen ger uttryck för, är en del av, förhandlar med eller motverkar. 

För att göra detta kommer jag att närmare undersöka de ideologiska perspektiven som 

framkommit i analysen genom perspektivmarkörer och jag kommer att koppla mina 

analysfynd till min teori. 

8. Analys och resultat

Analysen inleds med ideationell analys där jag först undersöker textens teman, vilket 

motsvarar den tematiska strukturen hos den kritiska diskursanalysen, för att få en tydlig bild 

av vad texterna handlar om och vilket fokus som finns i rapporteringen om födelsen. Detta 

följs av en undersökning av hur texten konstruerar och betonar identiteter och personligheter 

hos aktörer, vilket motsvarar den schematiska strukturen hos den kritiska diskursanalysen. 

Resultaten från den ideationella analysen kommer att ligga till grund för utvecklandet av den 

kritiska diskursanalysen som även undersöker ideologiska perspektiv och sociokulturella 

kontextualiseringar, till exempel existerande samhällsideologier och konventioner som texten 
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måste ta hänsyn till. Jag hoppas att jag genom detta kan få svar på mina frågeställningar, alltså 

hur prinsessan Estelle och hennes familj beskrivs, vilka roller som de tillskrivs, om deras 

ställning stärks eller försvagas samt vilken innebörd födseln ges och vilka ideologiska 

perspektiv som används.

8.1 Texten - Ideationell analys.

Jag kommer här att presentera den ideationella analysen i form två rubriker: huvudteman och 

huvudaktörer. Under huvudteman undersöks vilka ämnen som får störst utrymme i texterna 

vilket bidrar till att få ett helhetsperspektiv kring vad texterna handlar om. Under 

huvudaktörer undersöks vilka deltagare som får störst utrymme i texterna: hur de omnämns 

och vilka roller de tillskrivs.

8.1.1 Huvudteman

Majoriteten av huvudtemana hos tidningarna är spekulationer/framtid och 

hyllningar/gratulationer. 

För temana rörande spekulationer/framtid ligger fokus på prinsessan Estelles framtid, till 

exempel hur de formella ceremonierna för henne kommer att genomföras, vilka hennes 

framtida lekkompisar kommer vara, vilka som kommer att bli prinsessans gudföräldrar och 

vilket namn som hon kommer att få. ”Den nyfödda lillprinsessan kommer att heta Desirée 

eller Christina. Om detta är experter och spelbolag helt överens” skriver Aftonbladet.

Majoriteten av gratulationerna och hyllningarna riktas mot kronprinsesseparet och består 

av citat från aktörer. Expressen och Aftonbladet har vardera fyra artiklar som innehåller 

gratulationer/hyllningar. Majoriteten av gratulationerna utgörs av officiella gratulationer samt 

gratulationer från familjemedlemmar och vänner till kronprinsessparet. ”Det här är en 

glädjens dag. Jag vill framföra min och hela regeringens hjärtliga gratulationer till 

kronprinsessan Victoria, prins Daniel och Sveriges nya prinsessa” säger statsministern till 

Expressen. ”Vi är båda mycket stolta och lyckliga idag” säger kungaparet till Aftonbladet. 

Tidningarna har även varsina artiklar med gratulationer och hyllningar från svenska 

medborgare. Expressen citerar kommentarer som har publicerats på nätet i och med prins 

Daniels presskonferens: ”Nu tycker jag om möjligt ännu mer om dem [kronprinsessparet]”. 

Hos Aftonbladet intervjuas invånare från prins Daniels hemstad, Ockelbo: ”Det känns 

jättespännande! Hälsa Daniel så mycket”.

Andra huvudteman som förekommer hos båda tidningarna rör förlossningsarbetet där 

förlossningsläkaren får förklara processen och bekräfta att den har gått bra. ”Vi har haft ett par 
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som varit trygga med varandra och jobbat tillsammans” säger läkaren om kronprinsessparet 

till Expressen.

Kungafamiljens kommande schema finns också som tema där fokus ligger på prins Daniels 

presskonferens samt kungasläktens planer på att hälsa på kronprinsessparet och bebisen. 

Aftonbladet skriver: ”‘De kommer att träffas under dagen, när och var kan jag inte gå in på’, 

säger Annika Jeppsson, informatör vid hovet”.

Endast Aftonbladet har den övriga världens reaktioner på födelsen som huvudtema i en 

artikel. Där redogörs för hur de internationella spekulationerna och ryktesspridningarna kring 

kronprinsessans graviditet har sett ut: ”Under de senaste veckorna har journalister från hela 

världen följt parets officiella uppdrag”. Däremot görs kopplingar till den övriga världen i flera 

artiklar hos båda tidningarna. Expressen skriver bland annat: ”Efter beskedet dröjde det bara 

minuter innan #prinsdaniel var en av de mest använda taggarna på Twitter – över hela 

världen”.

Även svenska folkets firande står som huvudtema i en artikel från Aftonbladet där 

tidningen rapporterar från Ockelbo kring hur stadens invånare firar födelsen. ”Det var närapå 

karnevalstämning i Ockelbo på torsdagsmorgonen” skriver dem.

Det vi kan se av temaanalysen är alltså att tidningarna fokuserar på ämnen där 

kronprinsessparet hyllas över deras nya föräldraskap och deras handlande på sjukhuset, både i 

Sverige och utomlands. De belyser att prinsessan Estelles födelse är en världsnyhet som följs 

av internationell press och diskussioner förs kring vad som väntar prinsessan Estelle under 

den närmaste framtiden.

8.1.2 Huvudaktörer

Här kommer jag att redogöra för tidningarnas främsta huvudaktörer. Huvudaktör väljs utefter 

den som citeras först i artikeln. Valet är gjort eftersom jag genom direkta citat tydligt kan se 

vilka perspektiv som aktörerna ger uttryck för genom perspektivmarkörer.

De främsta huvudaktörerna hos Aftonbladet och Expressen är följande:

• Hovexperter

• Prins Daniel

Båda tidningarna har även jämn spridning av följande huvudaktörer: prinsessan Estelle, 

kronprinsessan Victoria, kronprinsessans läkare, familjemedlemmar, vänner och 

statsministern. Aftonbladet har även ärkebiskopen Anders Wejryd som en huvudaktör samt en 

Ockelbo-invånare. Prinsessan Estelle står som aktör i samtliga artiklar, däremot är hon endast 
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huvudaktör i en artikel, hos Aftonbladet. Olikt de övriga huvudaktörerna finns inget citat av 

prinsessan Estelle. Dock väljer jag att tolka det som att hon är huvudaktör i den citat-fria 

artikeln ”Tronarvingen hyllas av ceremonier” där prinsessan Estelle får fokus genom bland 

annat rubriceringen och huvudtemana. Eftersom min forskningsfråga rör hur beskrivningen av 

prinsessan Estelle ser ut, samt att alla artiklar tar avstamp i hennes födelse, kommer jag även 

att djupare analysera de omnämningar som görs på prinsessan. 

8.1.2.1 Hovexperterna

Hovexperterna utgörs av hovets informationschef, nuvarande och före detta hovmarskalk, 

Expressens hovreporter samt övriga kungaexperter. Samtliga aktörers yrken kräver 

specialkunskap kring hovet. Hos båda tidningarna är hovexperternas funktioner att bekräfta de 

senaste händelserna kring födelsen men även att tolka händelserna. 

Hos Expressen uttalar sig experterna kring ceremonierna som skall ske i samband med 

kungafödelsen och resonerar kring hur valet av gudföräldrar kommer att se ut. De bistår även 

med information över bevakningen på Haga och vilka som anländer men ger också 

beskrivningar av de relationer som de andra aktörerna har till varandra och spekulationer 

kring vad deras roller är eller kan tänkas vara. Till exempel säger den norska kungaexperten 

Kjell Arne Totland till Aftonbladet: ”Jag är ganska säker på att både vår egen kronprins 

Haakon och danske kronprins Frederik blir den lilla prinsessans faddrar. Då blir alla de tre 

nordiska tronföljarna faddrar åt varandras barn”.

Hos Aftonbladet spekulerar experterna i frågor rörande namnvalet till prinsessan. Vissa 

hovexperter bekräftar även tidigare spekulationer och hovexperterna ger även gratulationer till 

kungaparet. Kronprinsessans före detta hovmarskalk, Elisabeth Tarras Wahlberg, säger: ”- 

Jätteroligt! Jag tittade på tv och såg det på presskonferensen. Jag tror att den lilla prinsessan 

kommer att få en alldeles fantastisk familj […]”.

Expressen låter sin egen hovreporter uttrycka sig kring kronprinsessans relation med sin 

stylist och på så vis ger han en röst åt både tidningen och kungligheterna. Hovreportern säger: 

”Victoria litar blint på henne”, ”Victoria har väldigt lätt för att fastna för folk som hon jobbar 

med” och ”Victoria har berättat för mig flera gånger att[…]”.Hovexperternas omnämningar av 

kungligheterna vid endast förnamn ger sken av en nära relation mellan dem själva och 

kungligheterna och erbjuder ett inifrånperspektiv. Detsamma gäller när experterna inkluderar 

sig i ett större vi eller talar i jag-form. I samtliga fall för experterna talan åt kungahuset och 

kronprinsessfamiljen. Genom användningen av värde- och känsloord som ”Victoria har 

21



väldigt lätt” och ”[…] berättat för mig flera gånger” ger de sken av att de vet hur det ser ut på 

insidan av kungahuset.

Sammantaget representerar hovexperterna specialister kring kungafamiljen med nära 

relationer till kungligheterna. De vet hur det ser ut på insidan av kungahuset; vad som sägs 

bakom de stängda portarna men också vilka relationer som kungligheterna har med de 

personer som är närvarande. De ger även en uppfattning om hur prinsessan Estelles framtid 

kommer att se ut.

8.1.2.2 Prins Daniel

Prins Daniel beskrivs hos båda tidningarna som en handlande aktör med nära kontakt med 

sina känslor. Kopplingarna görs främst till hans presskonferens där han bekräftade att 

kronprinsessan Victoria fött en dotter. Expressen skriver att prins Daniel var ”märkbart rörd” 

samt ”samlad och glad” vid konferensen. ”Ögonen strålade och rösten brast” beskriver 

Aftonbladet prins Daniel och fortsätter med att berätta om hur prinsen strålade av stolthet. 

Aftonbladet diskuterar även prinsens utseende där han stod ”iklädd grå kostym, ljus skjorta 

och grå slips, och med en natts skäggstubb” där skäggstubben visar på trötthet och 

alldaglighet vilket står i kontrast mot prinsens formella klädsel.

Tidningarna framhäver även prins Daniels förmåga att handla och ta egna initiativ där 

Aftonbladet beskriver hur prinsen valde ”att gå emot den kungliga traditionen med en 

kommuniké och i stället själv meddela vad som hänt”. Expressen lyfter fram prins Daniels 

känslor vid beslutstagandet som ”svårt att slita sig”. Trots att prins Daniel som nybliven far 

gärna hade velat stanna och mysa hos sin fru och nyfödda dotter på BB tog han alltså, i sin 

roll av prins, beslutet att gå och tala med pressen. Beskrivningarna målar upp en bild av en 

man som slits mellan sina känslor och sitt jobb, en man som tar ansvar för både plikt och för 

familjeliv och som för familjens talan. Prins Daniels närhet till sina egna känslor gör att han 

framstår som öppen och bjuder på sig själv. Expressen beskriver i artikeln ”Idag är Prins 

Daniel kung på Twitter” hur Prins Daniels agerande leder till positiva reaktioner och 

handlingar hos människor runt om i världen som hyllar prinsen vilket ger honom en ny roll. I 

deras citat tillskrivs prins Daniel stjärnstatus genom beskrivningar som ”sympatisk” och ”en 

stjärna”. Expressen beskriver prins Daniels ord vid presskonferensen som ”historiska” och 

tillskriver honom därför rollen som en man med högt inflytande.

Prins Daniel omnämns oftast som just ”prins Daniel” men även ”Daniel” förekommer. 

Aftonbladet omnämner honom oftare i rollen som pappa än vad Expressen gör, till exempel 

”den nyblivne pappan”, ”pappa Daniel” och sätter på så vis in honom i en familjekontext.
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Sammanfattningsvis representerar prins Daniel både en kunglighet och en familjefar som 

brottas med att förena sina två roller. Scenen för detta är på sjukhuset och i rummet för 

presskonferensen där hans agerande tolkas som sympatiskt och leder till att han tillskrivs 

stjärnstatus.

8.1.2.3 Prinsessan Estelle

Omnämningarna för prinsessan Estelle rör främst hennes roll som monark, men också hennes 

roll som familjemedlem. Den vanligaste omnämningen är ”prinsessa” vilket syns särskilt hos 

Expressen. Flera gånger relateras hennes prinsessroll till Sverige genom omnämningar som 

”Sveriges  nya  prinsessa”  och  ”den  nya  svenska  prinsessan”.  Andra  förekommande 

omnämningar är ”det kungliga barnet” och ”tronarvingen”. Omnämningarna innehåller ofta 

adjektiv som ”lilla”,  till  exempel  ”lilla  prinsessan”,  vilket  tar  bort  formalitetintrycket  och 

antyder på prinsessans oskuldsfullhet. Ett annat vanligt förekommande adjektiv är ”ny” eller 

”nya” som markerar den förändring i kungafamiljen hennes födelse innebär, till exempel ”nya 

tronarvingen”. 

Precis som för prins Daniel så ingår Aftonbladets omnämningar av Estelle i en 

familjekontext i större utsträckning än hos Expressen. Här beskrivs Estelle bland annat som 

”dotter”, ”efterlängtat barnbarn” samt ”familjens tillskott”. I gratulationerna från familj och 

släkt omnämns både Estelle och hennes föräldrar med tydliga refereringar till den egna 

familjen, till exempel ”vår nya familjemedlem”. Andra vanliga omnämningar för Estelle hos 

både Expressen och Aftonbladet är det mer neutrala ”barn” och ”bebis” men även här 

förekommer det, främst från Aftonbladets aktörer, förtydliganden som exempelvis 

”välkommet barn”, ”mångas barn”, ”ett barn man har anknytning till” vilket visar att inte bara 

den närmsta kungafamiljen, utan även folket, har ett speciellt förhållande till Estelle. Vidare 

omnämns Estelle av Expressen som ”Sveriges fräschaste prinsessa” vilket antyder att hon 

representerar någonting nytt och modernt för Sverige och är en het nyhet.

Sammantaget beskrivs prinsessan Estelle som en oskuldsfull prinsessa som samtidigt 

representerar någonting nytt för den svenska monarkin. Prinsessan har en speciell relation till 

alla i samhället må det vara som familjemedlem eller som folkets prinsessa.

8.1.2.4 Övriga aktörer

Både Aftonbladet och Expressen har kronprinsessans förlossningsläkare som huvudaktör i 

varsin artikel. Hos Expressen omnämns läkaren som ”överläkare” med ”det medicinska 

ansvaret” vilket ger honom hög auktoritet. Läkarens kommentarer rör kronprinsesseparet och 
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deras beteende före och under förlossningen: ”Vi har haft ett par som varit trygga med 

varandra”. Läkaren uttalar sig även om föräldraskapet i stort: ”Paret strålar av lycka. Det är 

speciellt att bli förälder”. Läkaren omnämning av kronprinsessparet som ”paret” och sedan 

även omnämningen av kronprinsessan Victoria som ”mor” knyter an till en familjekontext där 

läkaren alltså gestaltar en familj, inte patienter.

Hos Aftonbladet inkluderas läkaren i ett läkarteam där han redogör för teamets 

gemensamma arbete och de beslut som teamet har fattat kring födseln. Detta, samt 

omnämningen av läkaren som ”förlossningsläkare”, ger honom en lägre auktoritet än hos 

Expressen. 

Kronprinsessan Victoria citeras inte i någon artikel däremot framstår hon, tillsammans med 

sin dotter, som huvudroll och huvudaktör i Expressens artikel ”Prinsessan, här är dina 

lekkamrater” som behandlar kronprinsessans egna erfarenheter från sin barndom, 

medförfattarens egna ord. Kronprinsessan beskrivs som en beskyddande mor som använder 

sina erfarenheter från sin egen barndom i sitt nya föräldraskap. Hon är barnkär och ”en av de 

mest anlitade barnvakterna” i den lilla inre krets som hon förlitar sig till. 

Även statsministern står som aktör i varsin artikel hos Aftonbladet och Expressen. 

Artiklarna rör statsministers aktuella och framtida politiska uppdrag. Aftonbladet skriver 

bland annat att statsministern befinner sig på ett ”toppmöte”. Statsministern ges möjlighet att 

tolka födelsens innebörd och beskriver den som ”en glädjens dag” i Expressen. Störst 

tolkningsutrymme får han hos Aftonbladet där han även får svara på frågor om födelsens 

betydelse för den svenska monarkin: ”Det här kommer att påverka det i grunden solida stödet 

som finns för den svenska monarkin”.

Aftonbladet har även med ärkebiskopen, Anders Wejryd, som en huvudaktör där han får 

möjlighet att uttala sig om födelsens innebörd: ”Jag tror att det här glädjer många i Sverige”. 

Aftonbladet beskriver även ärkebiskopens relation med kronprinsessparet och säger bland 

annat att han är deras ”favorit när det gäller kyrkliga ceremonier”.

Hos Aftonbladet finns även en Ockelbo-invånare som huvudaktör i en artikel. 

Huvudaktören är prins Daniels tidigare rektor som berättar om hur hon fick höra nyheten om 

födelsen och vilket namn hon hoppas att tronarvingen ska få. Hon ger även sina gratulationer 

till kronprinsessparet: ”Hälsa Victoria också, vi önskar dem all lycka som nyblivna föräldrar”.

Sammanfattningsvis förekommer det aktörer som representerar både det politiska livet/ 

monarkin och det vardagliga samhället. Förlossningsläkaren undviker att sätta sig själv i fokus 

och garderar sin insats genom att beskriva sig själv som en del av ett vanligt team som 

genomfört vanliga kontroller och han riktar istället fokus mot kronprinsessan Victoria. 
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Kronprinsessan är populär både hos sjukhuspersonal och hos sina vänner. Hon är en mor som 

lär av sina egna erfarenheter. Ärkebiskopen representerar, genom sin titel och tillskrivna 

egenskaper, en positiv del av den monarkistiska traditionen. Ockelbo-invånaren representerar 

den svenske medborgaren men däremot har aktören en koppling till prins Daniel via sitt yrke.

8.2 Kritisk diskursanalys

Jag kommer att redogöra för den kritiska diskursanalysen utifrån hur Aftonbladet och 

Expressen skildrar följande: födelsen, kungafamiljen, monarkin och nationen samt 

omvärldens intresse. Indelningen görs både utifrån uppsatsens frågeställning samt utifrån de 

resultat som framkommit i analysförfarandet. I den kritiska diskursanalysen undersöker jag 

vilken historisk bakgrund som ges till händelsen och utifrån vilka aktörers kommentarer, vad 

för slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan som förekommer, vilka perspektiv 

som finns i texten och på vilka sätt som nyhetsdiskursen kan ge uttryck för särskilda 

ideologiska processer.

8.2.1 Skildringen av födelsen

Födelsen av prinsessan Estelle beskrivs hos både Expressen och Aftonbladet som en 

glädjande händelse som landet länge gått och väntat på och planerat inför. Bland annat skriver 

båda tidningarna om hur läkarteamet på Karolinska Sjukhuset i månader förberett inför 

kronprinsessan Victorias ankomst. Expressen skriver att ”Själv har Lennart Nordström 

[läkaren] varit beredd ett bra tag. – Jag har inte varit utanför Stockholm sedan nyår”.

Formuleringar som ”Sverige har fått ny tronarvinge” indikerar att födelsen av den nya 

tronarvingen är en gåva till landet. Hos Aftonbladet kopplas denna gåva ihop med ord som 

”landsglädje” och hos Expressen ”bebisglädje”. Vidare målar tidningarna upp bilden av en 

hektisk och händelserik stämning som sträcker sig från Ockelbo till Stockholm och över 

nationsgränserna. Aftonbladet skriver: ”Bilar som tutar och Sverigeflaggor som vajar i vinden. 

Det var närapå karnevalstämning i Ockelbo på torsdagsmorgonen”. Genom att beskriva 

atmosfären som karnevalstämning skapar Aftonbladet en bild av en extrem och färgstark 

folkfest.

Glädjetemat ges ytterligare plats genom tidningarnas gratulationsartiklar. Aftonbladet 

förklarar hur det är ”idel jubel och hejarop” från kronprinsessparets närmaste 

familjemedlemmar vilket visar den lycka som har kommit till kungahuset genom födelsen. 

Nästan samtliga värderingsord från journalister och aktörer beskriver händelsen och 

kungligheterna positivt. Hyllningarna innehåller många känslo- och förstärkningsord för att 
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beskriva och stärka glädjeskänslorna. Bland annat beskrivs prins Daniel i citaten från de 

anonyma internetanvändarna som ”så jäkla sympatisk” hos Expressen. Gratulanterna 

fokuserar oftast på den glädje som födelsen innebär för familjen och släkten istället för den 

inverkan den har inom det politiska området. En aktör beskriver födseln som ”det största man 

kan vara med om”.

Expressen uppmanar läsaren i en artikel att fortsätta följa rapporteringen: ”Följ Expressens 

livebevakning av kungafödseln här”. Detta tyder på att händelsen ses som någonting som ska 

väcka glädje och att läsaren ska ta del av den glädjen.

Födelsen som händelse beskrivs både utifrån och inifrån hos båda tidningarna. Journalisten 

är ofta frånvarande och framställs som en observatör som har varit på plats där händelsen har 

inträffat. Aktörernas verklighetsskildringar är de som tar störst plats vilket ställer aktören, och 

inte journalisten, närmare händelsen. Aktörerna bidrar oftast med ett individuellt 

inifrånperspektiv, till exempel berättar både förlossningsläkaren och Prins Daniel om hur det 

var i förlossningssalen och de känslor och beteenden som kronprinsessparet hade. 

Journalisternas utifrånperspektiv kan ses som komplement till aktörernas inifrånperspektiv 

vilket gör att texten upplevs som mer objektiv. Däremot förekommer ofta värderings- och 

känsloord från journalisterna där de tolkar aktörernas agerande och de händelser som artikeln 

berör, vilket ger sken av ett inifrånperspektiv. Prins Carl Philip beskrivs som ”väldigt 

känslosam” hos Aftonbladet och prins Daniels ord vid presskonferensen var ”historiska” 

vilket dramatiserar händelsen. Intresset för födseln beskrivs som ”enormt” och att 

hyllningarna ”strömmar in”. På detta sätt förstorar tidningarna födelsens popularitet. Hos 

Expressen är inifrånperspektivet tydligare där en journalist skriver att ”Victoria har berättat 

för mig många gånger att[…]”. Det framstår här som att journalisten har insiderinformation 

och en personlig relation till kronprinsessan. Genom att ge ett inifrånperspektiv kan 

journalisterna stärka sin trovärdighet då de verkar ha tillgång till svåråtkomlig information 

och har personliga relationer till kungligheterna.

Bruhn Jensen talar om hur medier vinklar politiska frågor genom att sätta en bestämd 

dagordning för händelserna (Bruhn Jensen 2009:90). Expressen och Aftonbladet skildrar inte 

prinsessan Estelles födsel som en konflikt utan snarare en tillställning där den största lyckan 

ligger i att ett nytt liv har blivit till men också att Sverige fått en ny statschef som ska överta 

plikterna någon dag. Prinsessans födelse är en gåva: kungafamiljen har fått en familjemedlem, 

Sverige har fått en prinsessa. 
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8.2.2 Skildringen av kungafamiljen

I tidningarnas skildringar av kungafamiljen syns tre olika gestaltningar:

• Familjesammanhållning

• Folklighet och äkthet

• Stjärnstatus

8.2.2.1 Familjesammanhållning
Tidningarna skildrar en stark familjesammanhållning där samtliga kungligheter omnämns vid 

sina nya blodsrelationer till prinsessan Estelle. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel 

omnämns som ”mamma” och ”pappa” där de tillsammans med Estelle blir den ”nyblivna 

familjen”. Expressen skriver om hur prins Carl Philip är en av de absolut närmaste till 

kronprinsessparet och han omnämns som både ”morbror” och ”lillebror”. På detta vis blir 

födelsen en angelägenhet för den innersta kretsen. När tidningarna skriver om prins Daniels 

beslutsångest över att lämna sin nya familj för att gå till presskonferensen indikerar detta att 

familjelivet är viktigare än det som sker utanför. 

I Expressens intervju med statsministern ombeds han ge föräldraråd till kronprinsessparet 

vilket han avböjer frångenom att säga ”Det är individuellt”. Bruhn Jensen förklarar hur 

mediernas vinklande av frågor ger de inflytande över den svarstyp som ges (Bruhn Jensen 

2009:90). Genom att be statsministern om föräldraråd vinklar Expressen frågan mot 

föräldraskap. Statsministerns svar på frågan visar att han inte anser sig kunna lägga sig i 

kronprinsessparets uppfostran vilket pekar på att detta är en familjeangelägenhet. 

Sammanhållningen mellan kungafamiljen görs ännu tydligare genom Expressens 

beskrivning där prinsessan Madeleine, som inte befann sig i Sverige vid födseln, ”lyser med 

sin frånvaro”. Att inte vara tillsammans med familjen är någonting som väcker 

uppmärksamhet.

Ett stort antal av aktörsgratulanterna är familjemedlemmar och nära vänner till 

kronprinsessparet och deras hyllningar ger en positiv bild av situationen där det är 

familjevärden som framhålls och som även kopplas till den egna familjen, till exempel syns 

omnämningar som ”vår Victoria”. Också officiella gratulationer refererar till föräldraskapet, 

till exempel omnämner den socialdemokratiska partiledaren prinsessan Estelle som ”dotter”. 

Gratulationerna innehåller även skildringar av föräldraskapet, till exempel att det är 

”livsomvälvande” att bli föräldrar och där aktörernas glädje delas med föräldrarna. Likaså rör 
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medborgarnas gratulationer föräldraskapet där kronprinsessparet önskas all lycka som 

nyblivna föräldrar. 

Sammanfattningsvis tolkar tidningarna kronprinsessparets föräldraskap som ett bidrag till 

en stark sammanhållning inom kungahuset. Detta görs genom att visa de blodsband som 

prinsessan Estelle har till sina kungliga släktingar. Även släktingarna betonar detta band 

genom att omnämna enskilda familjemedlemmar som ”vår”.

8.2.2.2 Folklighet och äkthet
Norman Fairclough anser att media idag får en alltmer vardaglig och personlig karaktär där 

politikerna gestaltas som personliga individer snarare än auktoritära figurer 

(Fairclough2010:157-158).

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel omnämns ofta vid sina förnamn som är ett mer 

vardagligt tilltal. Genom att tillskriva kungligheterna många känslor framstår de som mer 

verkliga kännande människor. Kronprinsessan Victoria tillskrivs moderliga egenskaper, bland 

annat att hon är ”en av de mest anlitade barnvakterna” enligt Expressen och hon beskrivs även 

som en person som ”har väldigt lätt för att fastna för folk som hon jobbar med”. Detta visar att 

kronprinsessan är en ömsint kvinna och mor som har djupa relationer med personer som hon 

egentligen inte måste ha det till.

Kungligheten med störst fokus är prins Daniel gällande hans känslor vid presskonferensen. 

Aftonbladets skildring av prins Daniel utseende med skäggstubb visar att han är precis lika 

trött av att ha varit med under förlossningen som vilken nyblivande pappa som helst. Intervjun 

med prinsens tidigare rektor i hans hemstad Ockelbo, som uttrycker sin glädje och hälsar till 

honom, visar att folket i den lilla hemstaden fortfarande ser prinsen som en av dem, som en av 

folket. 

Aftonbladet och Expressen beskriver hur kronprinsessparet har begärt att få ett normalt 

förslossningsprogram som de flesta blivande mödrar brukar följa. Förlossningsläkarens 

använder garderande värderingsord för sitt arbete och beskriver sitt team som ”litet” och 

arbetet som ”vanliga mödravårdskontroller”. Genom att visa att kronprinsessparet vill följa, 

och har följt, allmänhetens metoder och vanor framstår de som typiska svenska medborgare. 

Samtidigt visar läkaren att han alltid har följt kronprinsessparets tydliga beslut vilket gör att 

de behåller sin auktoritet och makt: ”Både kronprinsessan och prins Daniel har varit mycket 

tydlig med [att] de skulle få ett basprogram som alla mödrar följer. Det ansåg också vi vara 

det bästa”.
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Genom att beskriva prinsessan Estelle som ”liten” framstår hon som oskuldsfull och 

maktlös vilket tar bort fokus från hennes inflytelserika formella roll. Att beskriva barn på detta 

vis, till exempel ”lilla prinsessan”, är vanligt förekommande i samhället men omnämningen är 

dubbeltydig i detta fall då den dels är vanligt förekommande hos alla nyfödda flickebarn 

samtidigt som den refererar till prinsessan Estelles titel vilket visar att hon är unik.

Sammantaget beskrivs prinsessan Estelle och hennes föräldrar som folkliga individer med 

vardagliga vanor men med olika egenskaper: prinsessan Estelle är ett oskyldigt flickebarn, 

kronprinsessan Victoria är en ömsint mor och prins Daniel är en man av folket. Samtidigt är 

prins Daniel och kronprinsessan Victoria ett respekterat par vars önskemål blir besvarade.

8.2.2.3 Stjärnstatus
Hos både Aftonbladet och Expressen behandlas kronprinsessfamiljens kändisskap. Prinsessan 

Estelle beskrivs som ”Sveriges mest kända bebis” av Expressen och de tillskriver henne 

därmed rollen som celebritet. Tidningarnas spekulationer kring det som äger rum i och med 

födelsen, samt deras rapportering om de rykten som har florerat runt, förstärker bilden av 

kungligheterna som stora stjärnor där omvärlden riktar sitt fokus mot dem.

Vidare skriver tidningarna att det är smickrande att få arbeta med och åt kungligheter och 

att det ska ses som en heder. Ärkebiskopens tillfrågan att få döpa prinsessan Estelle beskrivs 

som en ”ära” av Aftonbladet och Reinfeldts vittnesbekräftelse beskrivs som ”det hedersamma 

uppdraget” av Expressen. På detta sätt visas den kungliga världen upp som glamorös och 

något som ska ses upp till. Varför uppdragen ska ses som en ära och heder motiveras däremot 

inte.

Både Expressen och Aftonbladet använder positiva värderingsord och förstärkningsord om 

kungligheterna och framför allt om prins Daniel efter hans presskonferens. Bruhn Jensen 

förklarar förhållandet mellan media och politiska institutioner med att medierna övervakar 

och tolkar institutionerna och dess medlemmar samtidigt som medlemmarna (politiker och 

andra auktoriteter) ofta använder media som ett sätt att nå ut till sin önskade publik (Bruhn 

Jensen 2009:22,92). Genom att ta initiativet att själv hålla presskonferens bröt prins Daniel 

mot traditionen. Hos tidningarna hyllas prins Daniels agerande eftersom det tolkas som att 

han delar med sig av sina känslor till allmänheten. Hos Expressen citeras en hyllning på nätet: 

”Prins Daniel är så jäkla sympatisk. Gotta love him!”. Vidare beskrivs prins Daniels ord som 

”historiska” av Expressen och de leder till att han blev ”kung på Twitter” där han hyllas av 

både svenska medborgare och övriga världen. Prins Daniels stjärnstatus framstår som extrem. 
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Förutom prins Daniels gränslösa popularitet skriver Expressen om den nya 

kronprinsessfamiljens stylist och dennes ankomst till Haga. Artikeln visar att de svenska 

kungligheterna, till och med de nyfödda, har egna anlitade stylister. Att ha en egen stylist ses 

som någonting exklusivt av många i vårt samhälle. Vidare berättar Expressen att prins Daniel 

och kronprinsessan Victoria har en egen barnskötare: ”Nu väntar blöjbyten och matning. Men 

Victoria och Daniel behöver inte sköta hela ruljansen på egen hand”. Formuleringen antyder 

att kronprinsessparet inte ska vara tvungna att göra ansträngande hushållssysslor som är 

vanliga bland andra svenska barnfamiljer. Tidningarna framställer på detta sätt kungligheterna 

från ett glamoröst perspektiv.

Hos Aftonbladet övergår det glamorösa perspektivet till ett sagoperspektiv där kungahuset 

framställs på det sätt som vi känner det via sagoböckerna. Aftonbladet skriver följande om 

kronprinsessparets bröllop:

”En försommar många år senare stod Victoria äntligen brud. En halv miljon hade just 
följt det nygifta parets färd längs Stockholms gator och från en solig slottsbalkong vid 
Lejonbacken passade hon på att tacka […]svenska folket: för att ni har gett mig min 
prins.”

Vidare förklarar Aftonbladet att prinsessan Estelle ”förenar blodsbanden” mellan 

kronprinsessan Victoria och prins Daniel vilket målar upp myten om det kungliga blå blodet. 

Även statsministern talar i gammeldags termer där kronprinsessparets kärlek beskriv som ”En 

kvinna av börd som får en man av folket”.  Sagoberättandet göra att gränsen mellan fantasi 

och verklighet suddas ut.

Sammanfattningsvis framställs kronprinsessfamiljen som stjärnor både explicit i form av 

omnämningar som ”Kung på Twitter” och ”Sveriges mest kända bebis” men även mer 

implicit där tidningarna spelar på generella uppfattningar kring vad vi ser som exklusivt, till 

exempel att ha egna stylister och barnskötare. Tidningarna spelar även på gamla myter om 

kungahus där kungligheterna innehar magiska egenskaper.

8.2.3 Skildringen av nationen och monarkin

Både Expressen och framförallt Aftonbladet målar upp bilden av en folkfest som har bildats i 

och med prinsessan Estelles födelse. Ceremonibeskrivningarna och gratulationerna visar att 

hela det officiella Sverige, såväl som det svenska folket, tar del av händelsen: det är ett enormt 

högtidsfirande som berör hela landet.  ”Sverigeflaggor vajar i vinden” skriver Aftonbladet om 

stämningen i Ockelbo och landsflaggor har funktionen av starka nationssymboler. 
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Genom att koppla ihop ord som ”Sverige”, ”födelse” och ”glädje” berättar artiklarna 

implicit att vi ska tolka födelsen som någonting som rör den egna nationen och som vi ska 

känna glädje över. Hos Aftonbladet talar man om födelsen som ”landsglädje”, 

”glädjebeskedet” och säger att glädjen inte går att ta miste på. I Expressens artikel beskrivs 

födelsen både som en ”glädjens dag” där statsministern citeras genom ”.[…]konungadömet 

Sverige nu stod inför en ny era med drottningar”. Genom omnämningen definierar 

statsministern nationen med en monarkistisk kontext. Här, liksom i ovanstående stycke om 

familjesammanhållning kan mediernas vinklande av frågor ge de inflytande över den svarstyp 

som ges (Bruhn Jensen 2009:90). I Aftonbladets artikel tillfrågas statsministern om födelsens 

roll för monarkin vilket sätter in nyheten i en politisk och monarkistisk kontext. 

Statsministern citeras där han förklarar att Estelles födelse är en stor dag för Sverige, att 

Sverige redan har ett i grunden solid stöd för monarkin och att kronprinsessparet är ”oerhört 

uppskattade”. 

I ett citat från Finlands republikanska president, Tarja Halonen, gratulerar hon både ”Ers 

Högheter” och det ”svenska folket”. Formuleringen visar att prinsessan Estelle inte bara 

tillhör sina föräldrar utan hela folket. Samma sak gäller vid ärkebiskopens citat: ”[…] det här 

glädjer många i Sverige. Alla vet hur glad man blir när man får ett barn och det här är på 

något vis mångas barn”. Till detta kommer ett religiöst perspektiv från ärkebiskopens citat 

genom ”må Gud välsigna er” vilket väver in monarkin i den samlande symbolen för den 

kristna religionen och nationen som den formellt representerar. 

Bruhn förklarar hur medier ifrågasätter olika handlingar och ställer de mot varandra för att 

sedan ge en bild av hur verkligheten skulle kunna se ut (Bruhn Jensen 2009:111-112). Hos 

Expressen framstår monarkin implicit som ett offer där kungabarnen blir utsatta för elaka 

handlingar av icke-kungliga aktörer: ”Silvia har flera gånger berättat om hysterin och alla 

olika knep som andra föräldrar kunde ta till för att imponera på Victoria”. Det är alltså 

oförstående och egennyttiga medborgare, inte statskicket, som gör att kungabarnen mår dåligt 

i sina kungliga roller. 

Tidningarna beskriver alltså födelsen som någonting som berör hela nationen och som 

nationen ska känna glädje över. Glädjen består dels i att kronprinsessparet har blivit föräldrar 

men nationsfesten sker även i en monarkistisk kontext där kronprinsessparets popularitet 

bekräftas av en av Sveriges mest inflytelserika personer, statsministern. Monarkin framstår 

inte som en maktfull institution utan istället som ett kärleksfullt hem där familjemedlemmarna 

ibland faller offer för egennyttiga medborgare.
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8.2.4 Skildringen av nyhetens innebörd för världen utanför

Exakt vilken storhet födelsen hade innan tidningarnas involvering är svårt att säga. Både 

Expressen och Aftonbladet redogör för hur det internationella intresset har sett ut kring 

prinsessan Estelles födelse.  Aftonbladet skriver att intresset kring kronprinsessan Victorias 

och prins Daniels barn är ”enormt” där hela världen har följt kronprinsessparet och där 

bevakningen och ryktesspridningen har intensifierats. På detta sätt förstorar och dramatiserar 

Aftonbladet situationen. Aftonbladet berättar även hur de var den första tidningen att komma 

ut med informationen kring Victorias förlossning: ”’Ni är de första jag bekräftar det här för’, 

sa Bertil Ternert, hovets informationschef till Aftonbladet i natt”.

Karlsson förklarar att dagens mediesamhälle styrs mycket av vem som kommer med 

information först. Idag har alla personer med internettillgång chans att producera nyheter 

vilket ökar konkurrensen mellan producenterna. Denna möjlighet sätter press på omedelbar 

tillgänglighet vilket gör att sajterna konkurrerar om att vara först med olika nyheter (Karlsson 

2006:34-43). Aftonbladet framställer sig själva som en tidning som får korrekt fakta snabbast 

i en värld full av kaos och rykten. På detta sätt stärker de sitt eget varumärke. 

Vidare berättar Aftonbladet om hur namnspekulationerna har sett ut gällande prinsessan 

Estelle hos spelbolag och experter. Tidningen målar upp en hektisk tävlande process där 

namnen tävlar mot varandra: ”Gustav och Oscar blev snabbt pojkfavoriterna medan Desirée 

seglade upp som flickfavorit”.

Flera av tidningarnas gratulationer kommer ifrån högt uppsatta internationella politiker. 

Både Aftonbladet och Expressen citerar statsministern där han hälsar från FN:s 

generaldirektör, Ban Ki-Moon vilket visar på nyhetens storhet. 

Även tidningarnas ofta förekommande omnämningar av prinsessan Estelle som främst 

”prinsessa” men också ”tronarvinge” refererar till hennes politiska roll i det svenska 

samhället.

Sammantaget är födelsen en stor händelse inom världspolitiken och leder till ett 

internationellt kaos där alla vill vara med att diskutera och få information om prinsessan 

Estelle. Födelsens värde bekräftas av flera internationella politiker som ger sina gratulationer. 

Aftonbladet uppvisas som en trovärdig tidning med god relation till kungahuset.
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9. Diskussion

I detta avsnitt diskuterar jag analysresultatet och kopplar det tydligare till uppsatsens 

frågeställningar samt till den teori och bakgrund undersökningen stödjer sig på. Uppsatsens 

frågeställning var: hur beskrivs prinsessan Estelle och hennes familj; vilka roller tilldeles de 

och stärker eller förminskar rapporteringen deras ställning? Vilken innebörd ges födelsen; 

vilka ideologiska perspektiv används och hur framställs monarkistiska och republikanska 

ideologiska perspektiv?

9.1 Summering

Resultaten visar att födelsen får ett positivt välkomnande hos Aftonbladet och Expressen, från 

både monarkistiska och republikanska aktörer. Såväl den ideationella analysen som den 

kritiska diskursanalysen visar att födelsens betydelse riktas mot föräldraskapet och lyckan 

över att få barn vilket alltså framstår som större än lyckan över att kungadömet Sverige har en 

ny monark. Detta visar sig bland annat genom gratulationer vilket utgör huvudtema i fyra 

artiklar hos Aftonbladet hos fyra hos Expressen. Det visar sig även genom omnämningar över 

kronprinsessfamiljen och övriga kungamedlemmar. Samtidigt uppvisar tidningarna en 

monarkistisk ideologi, detta visar sig främst genom deras sätt att bygga upp en känsla av 

samhörighet, en nationalkänsla, mellan läsaren och kronprinsessfamiljen. Medlen som 

används för att bygga upp nationalkänslan är olika. Bland annat visar resultaten en tydlig 

domestication där fokuseringen på kronprinsessparet ligger på deras roller som individer: de 

har personligheter och en vardag som många kan identifiera sig med. Fokuseringen på 

föräldraskapet gör alltså att läsaren kommer närmare kungligheterna som privatpersoner. 

Prinsessan Estelle är ett oskyldigt barn och prinsessa som inte kan vara föremål för kritik. 

Väldigt liten plats ges till politisk debatt.

Det bör dock framhållas att den grova materialavgränsningen för denna uppsats kan bidra 

till att temana inte är helt representativa för tidningarnas totala material och bör därför tolkas 

med viss försiktighet.

9.2 Övergripande diskussion

Trots att den politiska debatten får lite plats hos tidningarna visar alltså analysen att de ger 

uttryck för en monarkistisk ideologi ur vilket de presenterar en positiv ställning för den 

svenska monarkin. Detta sker bland annat genom att beskriva kungligheterna och händelsen i 

positiva och folkliga ordalag, som framgår av båda analysmetoderna. Kronprinsessparet 
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tillskrivs folkkära egenskaper: kronprinsessan Victoria har moderliga känslor och prins Daniel 

är en man av folket som tar ansvar både för det offentliga och privata.

Varför tidningarna väljer att ge prins Daniel så mycket fokus kan delvis bero på hans 

handlande under presskonferensen där han trotsade den gamla traditionen gällande kungliga 

födslar. Att han dessutom är en så kallad man av folket gör trotsandet extra tillspetsat. Vidare 

har det svenska folket lätt att identifiera sig med prins Daniel på grund av hans enkla 

bakgrund. Tidningarnas beskrivningar av hans agerande vid presskonferensen gör honom 

även till en symbol för det moderna kungahuset där kungahuset och folket är enade. Även om 

prinsessan Estelle är den direkta länken mellan folklig och kunglig härkomst får kanske prins 

Daniel större fokus eftersom han redan är ett välbekant ansikte för läsarna.

De närgångna folkliga skildringarna av kronprinsessparet bidrar till identifikation och en 

känsla av samhörighet med kungligheterna hos läsaren. Detta anser jag kan kopplas till Per 

Svenssons tankegånger att medias fokusering på det privata och bristen på privatliv hos 

kungligheterna blir en förutsättning för folket att känna gemenskap (Svensson & Linder 115-

116).

Samtidigt bevarar tidningarna kungligheternas mystik och auktoritet genom sina 

spekulationer och ämnesval, som exempelvis världens ryktesspridningar kring födseln och 

prins Daniels popularitet. Den kritiska diskursanalysen visar att det finns en tydlig 

tillskrivning av stjärnstatus till kungligheterna vilket bidrar till att läsaren kan känna 

samhörighet med kungligheterna samtidigt som de behåller sin ouppnåeliga ställning. Prins 

Daniels popularitet kommer främst på grund av hans känslosamma folkliga karaktär vilket 

bidrar till en känsla av intimitet hos läsaren. Men intimiteten är skenbar eftersom hyllandet av 

prins Daniels folkliga karaktär samtidigt ger honom en stjärnstatus vilket tillskriver honom en 

roll som sätter honom över den vardaglige mannen. Här kopplar jag mina tankegångar till Per 

Svenssons diskussion kring skenbar intimitet som bidrar till att våra kungligheter kan 

förkroppsliga olika idéer och ideal (Svensson & Linder 2010:141)

Prins Daniels hyllande motiveras alltså delvis men som den kritiska diskursanalysen visar 

så ges ingen förklaring till den ära som enligt tidningarna kommer av att arbeta med 

kungafamiljen. Stjärnstatusen tycks istället komma enbart från det faktum att de är just 

kungligheter. Samma mönster kan vi se i den ideationella analysen för prinsessan Estelle. 

Beskrivningarna av henne känns extra intressanta eftersom hon, vid den aktuella tidpunkten, 

var alltför ung för att dömas utifrån sina handlingar och istället endast kunde tillskrivas en roll 

utifrån sin blotta existens. Omnämningarna ”mångas barn” och ”den lilla prinsessan” visar att 
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prinsessan Estelle både är en del av folket och har en viktig samhällsroll och att hon dessutom 

är försvarslös vilket försvårar att göra henne till föremål för kritik.

De omotiverade hyllningarna som enbart grundar sig i kungligheternas existens tycker jag 

visar på en idealisering som spelar på förlegade föreställningar om bördskillnader och 

naturliga hierarkier, ett resonemang som även fanns att se hos Per Svensson (Svensson & 

Linder 2010:141).

Avsaknaden av förklaringar och argument till dyrkandet kan även visa hur kungligheterna 

är representanter av sitt eget kändisskap där deras varumärken stärks genom media. Ett 

exempel på varumärkesförstärkningen syns i tidningarnas rapportering av prins Daniels 

presskonferens. Prins Daniels mediestrategi att bryta mot den tidigare traditionen ses som en 

positiv strategi hos tidningarna då det ger folket möjlighet att komma närmare, de annars 

oåtkomliga, kungligheterna. Kungahuset har dessutom tidigare kritiserats för att vara alltför 

stängt. Prinsens agerande tolkas av tidningarna som att han anser att hans dotters födelse är en 

angelägenhet både för honom själv och för det svenska folket. Därmed väcker tidningarna en 

känsla av gemenskap inom den egna nationen. Hade tidningarna haft ett republikanskt 

perspektiv skulle prins Daniels agerande ha kunnat kritiseras då det skulle kunna tolkas som 

ett maktmissbruk av media i syfte att just förstärka sitt personliga varumärke. Mina 

tankegånger vill jag koppla till Höijers diskussion att media i sin roll som kulturell institution 

skapar vissa känslogemenskaper (Höijer 2007:16).

Vidare skildrar tidningarna en stark sammanhållning inom kungadömet. Kungligheterna 

omnämns vid deras nya blodsrelation till prinsessan Estelle: hennes födelse binder samman de 

kungliga medlemmarna och gör kungahuset/kungahusen större och även starkare då storlek 

ofta är synonymt med makt. Prins Daniels familj är inte kunglig och hans familj ges betydligt 

mindre utrymme hos tidningarna än familjen Bernadotte. Detta skulle eventuellt kunna 

förklaras med att familjen Bernadotte är mer kända sedan innan och har större inflytande i 

samhället vilket gör de till mer intressanta föremål för tidningarna och deras läsare.

Implicit blir alltså födelsen en förstärkning för kungahuset samtidigt som den beskrivs som 

en glädjande gåva och händelse för hela nationen. Att det svenska kungahuset växer ses 

således som någonting positivt för Sverige vilket visar på ett monarkistiskt perspektiv där 

monarkins existens och fortsatta utveckling hjälper till att bygga upp nationalkänslan. 

9.3 Funderingar för framtida forskning

En fråga som uppkom ur analysens resultat är huruvida det faktiskt är monarkin eller 

medierna som bygger upp nationalkänslan. Mediernas roller som kulturella institutioner ger 
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de makt där de skapar och uppmuntrar till vissa känslogemenskaper och offentliga samtal 

(Höijer 2007:16). Medierna har alltså makt att påverka folkets känslor till det svenska 

kungahuset. Tidningarnas val av aktörer, med familjemedlemmar till och nuvarande eller 

tidigare anställda under kungahuset, innebär en nästintill obefintlig risk för negativa utsagor 

om kungahuset och kronprinsessparet. Dessa aktörsval samt de begrepp som tidningarna 

använder för att definiera prinsessan Estelles födelse, till exempel ”landsglädje” och 

”karnevalstämning”, berättar för läsaren hur denne ska tolka händelsen. Kanske är det så att 

monarkin därför behöver media för att bygga upp nationalkänslan hos folket? Mina 

tankegånger anser jag kan kopplas till Bruhn Jensens resonemang att politiska institutioner 

idag behöver media för att kunna nå ut till sin önskade målgrupp samtidigt som media tolkar 

de handlingar som sker av eller inom institutionen och berättar för mottagaren vilken mening 

han eller hon ska ge det som tolkas (Bruhn Jensen 2009:39).Detta tycker jag visar på ett 

väldigt komplext förhållande mellan medier och monarkin och det därför skulle vara 

intressant att närmare undersöka hur förhållandet fungerar.

För framtida forskning kan det även vara intressant att undersöka hur de officiella 

ideologierna i svensk press överensstämmer med det redaktionella materialet. Trots 

Aftonbladets officiella socialdemokratiska, och alltså republikanska, ideologi visar tidningen i 

sitt material tydligt en positiv bild av kungafamiljen och den förstärker den svenska monarkin. 

Detta anser jag tyder på ett konsumentperspektiv där lite plats ges åt politisk debatt eller 

medborgarperspektiv. Jag kopplar mitt resonemang till Faircloughs diskussion om 

domestication där konsumentens krav på avkopplande underhållande läsning sätter inläsarna 

och politikerna i samma kulturdomän vilket sker på bekostnad av den politiska debatten 

(Fairclough2010:157-158). Jag tror därför att tidningarnas konsumentperspektiv skulle kunna 

ha sin förklaring i att vardagslivet och relationsfokuseringen är mer kommersiellt gångbart för 

dem än politisk debatt. Den stora konkurrensen inom nätjournalistiken kan möjligtvis tvinga 

tidningarna att anpassa sin journalistik mer efter läsarens önskemål om avkopplande 

nöjesläsning snarare än att axla sina formella roller som ifrågasättare av makten. Genom att 

undvika granskande journalistik kring kungahuset håller sig tidningarna även på god fot med 

kungligheterna vilket möjliggör och underlättar kommande rapporteringar.

9.4 Avslutande ord
Jag anser att denna uppsats har tjänat sitt syfte i att fram och belysa de ideologier som media 

använder i sina skildringar av prinsessan Estelle, hennes familj och den svenska monarkin. 

Det finns en intressant motsägelse i att kungligheternas porträtterade folklighet och närhet till 
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medborgarna samtidigt skapar en distans mellan de två grupperna. Skildringen av en folklig 

och alldaglig monarki tycks ses som populärt hos tidningar och människor vilket kan komma 

att betyda ökat stöd och ökad makt för monarkin. Expressen säger att de har som roll att 

ifrågasätta makten. Frågan blir om Expressen har bidragit till att skapa den och hur maktens 

nya medlem, prinsessan Estelle, kommer att axla den roll som media har gett henne? Vi bör 

komma ihåg, som Bruhn Jensen säger, att om vi accepterar den bild som tidningarna skapar, 

om vi tolkar den som sann och verklig, så kommer det även att få verkliga konsekvenser.

10.Källor

10.1 Tryckt litteratur
Berglez, Peter, Kritisk Diskursanalys i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke. 2010. Metoder i 

kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur AB. Lund.

Bruhn Jensen, Klaus. 2009. Medier och samhälle, en introduktion. Studentlitteratur AB. Lund.

Fairclough, Norman. 2010. Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language. 2nd 

edition. Pearson Education Limited. Harlow, United Kingdom.

Fredriksson, Gunnar m.fl. 1980. Aftonbladet – en svensk historia. Tidens förlag. Stockholm. 

Höijer, Birgitta. 2007. Ideological Horizons in media and citizen discourses. Nordicom. 

Göteborg University. Göteborg. 

Karlsson, Michael. 2006. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers 

karaktärsdrag på fyra nyhetssajter. Lunds Universitet.

37



Nilson, Ulf. 1995. Expressens nedgång och förfall. Timbro.

Winther Jorgensen, Marianne & Phillips, Louise. 1999. Diskursanalys som teori och metod. 

Studentlitteratur AB. Lund.

10.2 Elektroniska källor

Aftonbladet (www.aftonbladet.se)

http://www.aftonbladet.se/siffror/

Hämtat 15 augusti 2012.

Agenda (www.svtplay.se) 

http://svtplay.se/v/2722210/agenda/26_2_-_textat?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-

1/pl,v,,2731579/sb,p103431,2,f,-1

Hämtat 26 februari 2012.

Expressen (www.expressen.se)

Om Expressen: 

http://www.expressen.se/om-expressen/om-expressen/

Hämtat 13 augusti 2012.

Kvalitetsbloggen – Rätt och Fel i Expressen: 

http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/04/vilken_ar_expressens_malgrupp/

Hämtat 5 juli 2012. Publicerat 8 april 2011.

KIA-index (www.kiaindex.net)

http://www.kiaindex.net/info/o:144/t:2

38

http://www.aftonbladet.se/siffror/
http://www.kiaindex.net/info/o:144/t:2
http://www.kiaindex.net/
http://bloggar.expressen.se/kvalitetsbloggen/2011/04/vilken_ar_expressens_malgrupp/
http://www.expressen.se/
http://svtplay.se/v/2722210/agenda/26_2_-_textat?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2731579/sb,p103431,2,f,-1
http://svtplay.se/v/2722210/agenda/26_2_-_textat?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2731579/sb,p103431,2,f,-1


Hämtat 22 mars 2012

Kungahuset (www.kungahuset.se)

Hämtat 10 april 2012

LO (www.lo.se)

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/657B81ADAE0A7F16C12575D60027D924

Hämtat 25 april 2012.

Medievärlden (www.medievarlden.se)

http://www.medievarlden.se/nyheter/2012/02/sa-ska-nya-aftonbladet-bli

Hämtat 5 juli 2012. Publicerad 15 februari 2012 – 10:56.

Moderaterna (www.moderaterna.se)

http://www.moderat.se/web/Monarki_1.aspx

Hämtat 24 april 2012. Senast uppdaterad 9 juni 2011.

Novus Opinion, statistik för stöd av monarkin (www.novus.se)

http://novus.se/nyheter/tv4novus-majoritet-vill-att-kungen-avgaar?q=monarki
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Svensson, Per & Linder, Anders P.J, 2010: Monarki vs Republik!.E-bok.Stockholmsbibliotek.
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Material hämtat 1 mars 2012.
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Hämtat 25 april 2012.
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11. Bilagor

Bilaga 1-23. Artiklar från Expressen och Aftonbladet för den ideationella analysen och 
den kritiska diskursanalysen

Bilaga 1

En prinsessa är född
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 07:21. (Uppdaterad 2012-02-23 09:07)

Oscar Julander oscar.julander@expressen.se.

Sverige har fått en ny tronarvinge. Victoria och

Daniel har blivit föräldrar. Klockan 04.26 i dag

torsdagen den 23 februari föddes den 51

centimeter långa och 3280 gram stora

prinsessan. (Uppdaterad: 2012-02-23 09:07)

- När jag gick från rummet låg den lilla prinsessan

på sin moders bröst och såg ut att ha det väldigt

mysigt, sa prins Daniel på en presskonferens.

Vid klockan 00.50 i natt anlände Daniel och

Victoria till Karolinska universitetssjukhuset.
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Det var dags.

Lite drygt sex timmar senare, klockan 07.00,

mötte prins Daniel de journalister väntade på

sjukhuset.

Han var märkbart rörd när han berättade att han

och kronprinsessan Victoria blivit föräldrar.

Att de fått sitt första barn.

Att en ny tronarvinge fötts.

Det blev en prinsessa.

- Klockan 04.26 föddes en 51 centimeter lång,

3280 gram tung, väldigt söt prinsessa, sa prins

Daniel och fortsatte:

- Mina känslor är lite all over the place.

`Svårt att slita sig`

Prins Daniel berättade om hur det var på rummet

på sjukhuset när han lämnade det för att gå till

presskonferensen.

- När jag gick från rummet låg den lilla prinsessan

på sin moders bröst och såg ut att ha det väldigt

mysigt.

- Det var svårt att slita sig.

Prins Daniel passade även på att tacka läkaren Lennart

Nordström och övriga i teamet som hjälpt dem.

- Och de personer som de senaste 9 månaderna delat
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vår glädje.

- Den lilla dottern och kronprinsessan mår väldigt bra, sa

prins Daniel som tillstod:

- Det var ganska nervöst.

- Det är en ny situation som man aldrig varit med om

tidigare.

`Gått väldigt bra`

Förlossningen gick som planerat:

- Det är alltid förenat med vissa risker, men det har gått

väldigt bra.

Daniel berättade att han klippte navelsträngen.

Vad flickan ska heta ville prins Daniel inte säga.

- Det kommer ni få veta på konseljen i morgon eller

övermorgon.

Vad säger mamma och pappa, frågade en reporter.

- De är väldigt glada, sa prins Daniel som nu önskade tid

för familjen att vara i fred.

- Vi har ett väldigt stort behov att få vara bara vår lilla

familj, och få njuta av den här situationen.’

43



Bilaga 2

I dag är Prins Daniel kung på Twitter
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 07:47. (Uppdaterad 2012-02-23 09:06)

Daniel Lagerqvist daniel.lagerqvist@expressen.se.

07.01 kom prins Daniel ut och lämnade

beskedet som alla väntat på.- Det blev en

prinsessa! Bara minuter senare hyllades han över

hela världen för sitt framträdande. (Uppdaterad:

2012-02-23 09:06)

04.26 föddes kronprinsessan Victoria och prins

Daniels lilla prinsessa. Det var en samlad och

glad prins Daniel som mötte pressen på

Karolinska sjukhuset.

- Välkomna hit. Kul med intresse. I morse

klockan 04.26 föddes en 51 centimeter lång och

3280 tung prinsessa, sa Daniel med ett brett

leende.

Efter de historiska orden startade direkt

hyllningarna till paret på nätet.
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`Ännu ett bevis på att jag är sjukt blödig, började

lipa på prins Daniels presskonferens.`

`Prins Daniel är så jäkla sympatisk. Gotta love him! `

`Prins Daniel: `Mina känslor är all over the place` haha..

Historiskt uttalande!`

`Nu tycker jag om möjligt ännu mer om dem. Prins

Daniel är en stjärna!`

Efter beskedet dröjde det bara minuter innan

#prinsdaniel var en av de mest använda taggarna på

Twitter - över hela världen.

Följ Expressens livebevakning av kungafödseln här

Bilaga 3

Läkaren: `Det var en ganska snabb resa`
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 08:22. (Uppdaterad 2012-02-23 10:06)

Oscar Julander oscar.julander@expressen.se.

Strax innan klockan 01.00 kom mamma och pappa in till sjukhuset. Och lite drygt tre timmar

senare var en prinsessa född.- Det har varit en ganska snabb resa, säger överläkaren Lennart

Nordström. Mamma och pappa mår bra.

(Uppdaterad: 2012-02-23 10:06)

Och födseln gick som planerat.

Överläkaren Lennart Nordström hade det

medicinska ansvaret under Victorias förlossning.

- Det är en strålande, lycklig nybliven mor med

sitt barn i famnen.

- Paret strålar av lycka. Det är speciellt att bli

förälder, säger han i en intervju med TT.

Hur länge mor och dotter blir kvar på BB är inte

klart.

Det beror på hur alla mår.

Trygga med varandra

Förlossningen gick undan.
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- De kom in strax före klockan ett, så det har varit en

ganska snabb resa, säger Lennart Nordström som

förklarade:

- Både kronprinsessan och prins Daniel har varit måna

om att få den vård som andra erbjuds.

Lennart Nordström berättade om Daniel och Victoria:

- Vi har haft ett par som varit trygga med varandra och jobbat tillsammans.

Inte lämna Stockholm på två månader

Själv har Lennart Nordström varit beredd ett bra tag.

- Jag har inte varit utanför Stockholm sedan nyår.

Vid 22-22.30-tiden på onsdagskvällen fick han det första

samtalet om att det började bli dags.

Bilaga 4

Det här händer efter kungabarnets födsel
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 15:39.

Hans L. Olofsson hans.olofsson@expressen.se.

Klockan 04.26, torsdagen den 23 februari fick

Sverige en ny tronarvinge. På en presskonferens

klockan 07.00 på morgonen bekräftade Prins

Daniel att en prinsessa var född.

Enligt hovets informationschef Bertil Ternert hålls

en konselj på Stockholms slott i morgon med

anledning av det kungliga barnets födelse.

Klockan tolv i dag skjuts salut från kanonerna på

Skeppsholmen i Stockholm.

Sverige har fått en ny prinsessa.

På en presskonferens vid 07-tiden på

torsdagsmorgonen bekräftade Prins Daniel att en

prinsessa var född.
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Nu väntar ett späckat schema för kro

Det första som händer efter födseln är att

riksmarkskalken Svante Lindqvist, hovstaternas

högsta ämbetsman, meddelar  och

övriga i landets ledning om födseln. Därefter blir

beskedet offentligt.

Kort efter Prins Daniels presskonferens lades en

kommuniké upp på Kungahusets Facebook-sida.

`Riksmarskalksämbetet har glädjen att meddela

att H.K.H. Kronprinsessan Victoria torsdagen den

23 februari 2012 kl 04.26 nedkom med en

dotter. Såväl moder som barn mår bra`, skrev

Riksmarskalk Svante Lindqvist i kommunikén.

Vittnesbekräftelse

Efter födseln ska riksdagens talman Per

Westerberg (M), statsminister Fredrik Reinfeldt

(M), riksmarskalken Svante Lindqvist och

överhovmästarinnan Alice Trolle-Wachtmeister

bekräfta att det kungliga barnet inte bytts ut.

De ska samtliga underteckna och sätta sina sigill

på ett dokument, vittnesbekräftelsen.

Vittnesbekräftelsen hålls dagen efter födseln, om

den inte sker på en lördag. I så fall hålls bekräftelsen på

måndagen närmast efter.

Konselj

Efter vittnesbekräftelsen kallar kungen till konselj, ett

möte med statsministern och regeringens statsråd.

Vid konseljen informerar kungen regeringen om barnets

titel, namn, tilltalsnamn samt tilldelat

hertigdöme/hertiginnedöme.
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Konseljen hålls dagen efter födseln, om inte födseln

sker på en lördag då konseljen hålls följande måndag.

42 skotts salut

Efter födseln kommer salut att skjutas från

Skeppsholmen i Stockholm och vid salutstationer i

Boden, Vaxholm, Karlskrona och Göteborg.

Det skjuts totalt två salutomgångar med 21 skott

vardera. Mellan omgångarna är det en minuts

mellanrum.

Gudstjänst

Efter födseln ska också en gudstjänst hållas, Te Deum.

Te Deum-gudtjänsten hålls vid större händelser i

kungahuset, som dop, födelsedagar och jubileer. Senast

en Te Deum-gudstjänst hölls var vid kungens 60-årsdag

den 30 april 2006.

Gudstjänsten hålls i Slottskyrkan dagen efter födseln,

om den inte sker på en lördag. Då hålls gudstjänsten

följande måndag.

Inbjudna gäster är den närmaste familjen,

representanter för riksdag, regering och övriga

representanter från det officiella Sverige samt hovets

personal.

© Expressen

Se webartikeln på http://ret.nu/KdKtEZ94
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Bilaga 5

Carl Philips glädje: Jag är överlycklig
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 10:43. (Uppdaterad 2012-02-23 12:06)

Rebecka Martikainen rebecka.martikainen@expressen.se Av Moa Jörnmark moa.jornmark@expresse.

Prins Carl Philip blev tidigt på torsdagsmorgonen

morbror för första gången. När Expressen.se

träffade honom hade han nyligen fått nyheten. -

Det är jättekul. Jag är väldigt lycklig, säger han till

Expressen.se. (Uppdaterad: 2012-02-23 12:06)

Kungafamiljen utökades på torsdagsmorgonen

när kronprinsessan Victoria och prins Daniel fick

sitt första barn.

En av de första som fick ta del av nyheten var

kronprinsessan Victorias lillebror prins Carl Philip.

När Expressen.se träffar den nyblivne morbrodern

på torsdagsmorgonen. framför han sina

lyckönskningar.

`Lycklig för deras skull`

- Det är jättekul. Jag är väldigt lycklig, överlycklig

för deras skull, säger prins Carl Philip till

Expressen.se.
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Han berättar att han har pratat med paret som

befinner sig på förlossningsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset.

- De sa att de är jätteglada. Det är vi alla, säger Carl Philip.

51 centimeter

Sveriges nya tronarvinge föddes klockan 04.26 på

morgonen.

På en presskonferens klockan 07 berättade prins Daniel stolt om familjens tillskott.

- I morse klockan 4.26 föddes en 51 centimeter lång och

3280 gram tung, väldigt söt prinsessa. Och minakänslor är lite all over the place, sa Daniel.

© Expressen

Se webartikeln på http://ret.nu/6LjwFvWm

Bilaga 6

Prinsessan, här är dina lekkompisar
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 12:37.

Johan T Lindwall johan.lindwall@expressen.se.

Victorias och Daniels prinsessa får sina vänner

redan i vaggan. Kring paret finns i dag en liten

krets av lojala vänner. Det är deras flicka som nu

blir nya lekkamrater. Andra göra sig icke besvär.

Kronprinsessan har nämligen lärt sig läxan från

sin egen barndom.

Victorias och Daniels flicka är redan - utan tvekan

- landets mest kända bebis.

Framöver kommer svenska folket få följa det

kungliga barnet. Det kommer vara allt från första

födelsedagen, första sommaren på Solliden och

första julen på Haga.

Samtidigt kommer Victoria och Daniel att göra allt

för att skydda sitt barn från uppmärksamheten.

Victoria minns själv från sin barndom den

hysterin som fanns kring henne och resten av
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familjen.

När Victoria växte upp fanns det föräldrar som på

fullt allvar gjorde allt för att deras barn skulle

hamna i samma klass som kronprinsessan.

Nej. Det är inget skämt. Det var verkligen så.

Berättat om hysterin

Inför skolstarten var flera privatskolor nerringda

av föräldrar som lite försynt undrade om

möjligtvis kronprinsessan skulle börja hos dem.

Silvia har flera gånger berättat om hysterin och

alla olika knep som andra föräldrar kunde ta till

för att imponera på Victoria.

Drottningen som är en stor vän av humor tog de

andra fjäskande föräldrarna som en utmaning

och gav igen - med en stor portion av humor.

En av Silvias favorithistorier är när skolan hade

en skidresa inplanerad. Inför resan hade många

köpt nya skidor och skidkläder för att imponera

på Victoria och hennes föräldrar.

Men lång näsa blev det när Silvia kvällen före

meddelade att de inte tänkte följa med. Det var hennes sätt att markera mot allt fjäsk. Där stod nu alla

föräldrar med sina nya skidor, men inget kungapar och

ingen kronprinsessa med på resan.

Eller de gånger som föräldrar försökte få in sina barn på

samma skola som Victoria genom att erbjuda generösa

donationer till skolan.

Victoria och Daniel behöver inte oroa sig i samma

utsträckning.

Liten kärna kvar
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I deras vänkrets finns i dag en stor skara av barn som

naturligt kommer bli nya lekkamrater till deras barn.

Victoria har ända sedan vaggan haft flera lojala vänner

omkring sig. Caroline Kreuger Nilsson är en av dem. Hon

och Victoria blev kompisar när de bara var ett par

månader gamla. Carolines föräldrar Agneta och

framlidna Björn var bästa vänner med kungaparet.

Precis så kommer det även i dag att fungera: Victorias

och Daniels vänners barn blir kompisar med den nya lilla

kungliga bebisen.

Victoria och Daniel lever i dag ett oerhört skyddat och

isolerat liv ute på Haga slott. Sedan de träffades 2002

har flera så kallade vänner rensats ut och i dag finns

bara en liten kärna kvar.

Daniel har några barndomskamrater omkring som han

litar på mer än allt annat. Niklas Ek och Andreas Nylin

tillhör hans närmaste krets.

Där ingår också numera krögaren och finansmannen

Alessandro Catenacci. Han och Daniel har lärt känna

varandra på senare år.

Kring Victoria har alltid samma järngäng funnits.

Visserligen ifrågasatte Victoria flera av dem under sina

år i USA, men i dag är de samma kärntrupp som

tidigare.

Brukar åka dit

Leonie Persson, Caroline Kreuger Nilsson, Andrea

Engsäll, Martina Gahn, Caroline Dinkelspiel, Anna Broms

och Josephine Génetay är vännerna. Alla förutom Josephine Génetay har barn.

Haga slott blir framöver den naturliga

samlingsplatsen för vännerna och deras barn.
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Redan i dag är det ett ställe dit väninnorna

brukar åka med sina barn för att kanske bara ta

en kopp kaffe och prata med Victoria.

Bland vännerna är Victorias kärlek till barn känd

och de senaste åren är kronprinsessan en av de

mest anlitade barnvakterna i kompiskretsen.

Nu har hon fått sin egen bebis och snart är det fullt med

spring i parken kring Haga slott.

Speciellt ett ställe kommer bli mer populärt än något

annat:

Kungens gamla lekstuga.

© Expressen

Se webartikeln på http://ret.nu/CVNPCBlb

Bilaga 7

Lyckönskningarna strömmar in till de nyblivna föräldrarna
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 16:38.

Helena Zachariasson helena.zachariasson@expressen.se.

Många delar Victorias och Daniels babyglädje i

dag. Nu strömmar lyckönskningarna in från släkt

och vänner.- De varmaste lyckönskningarna och

stort grattis, säger kronprinsessans väninna,

friherrinnan Nicole de Geer till Expressen.

Kronprinsessparet har redan fått lämna

Karolinska universitetssjukhuset med sin lilla

prinsessa. Och gratulationerna från vännerna

världen över har inte låtit vänta på sig.

Andreas Nylin som är en av Daniels närmsta

barndomsvänner säger:

- Jag tycker att det är jätteroligt och hela min

familj vill framföra ett stort grattis.

Bland de första att gratulera var det norska
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hovet. Framförallt kronprins Haakon och

prinsessan Mette-Marit står Victoria och Daniel

väldigt nära.

- Kungafamiljen har sänt gratulationer till de

nyblivna föräldrarna och det svenska kungaparet i

samband med födelsen i morse, säger Marianne

Hagen, talesperson för det norska hovet till

nyhetsbyrån NTB.

Victorias faster, prinsessan Christina var glad när

Expressen nådde henne.

- Det är naturligtvis roligt för dem. Det är roligt för

alla att få barn.

Victorias kusin, Oscar Magnuson säger att han

ska träffa kronprinsessparet så fort allt har

lugnat ner sig.

- Jag tänkte hälsa till dem själv. Jag är självklart

glad och det väldigt roligt.

Niklas Peyron, vän till kronprinsessan och bror till

Victorias nära väninna Caroline Dinkelspiel var lika glad.

- Jag är jätteglad för deras skull så klart. Det finns

ingenting större i livet.

`Glädjen strålar i kapp med solen`

En som inte kunde dölja sin glädje var hovets forna

informationschef Elisabeth Tarras-Wahlberg.

- Glädjen strålar i kapp med solen, säger Tarras-

Wahlberg till TT och skickar varma lyckönskningar och

gratulationer till föräldrarna.

Finlands president Tarja Halonen blev en av de sista

som fick träffa en gravid Victoria så sent som för två

dagar sedan.

- Det är med stor glädje min man och jag har mottagit
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nyheten om den lilla Prinsessans födelse. Vi och hela

Finlands folk vill framföra våra hjärtligaste gratulationer

och varmaste välgångsönskningar till Ers Högheter,

Kungafamiljen och det svenska folket.

Danmarks kungafamilj kom med ett officiellt uttalande:

- Den danska kungafamiljen glädjer sig å den svenska

kungafamiljens vägnar efter att det svenska hovet i dag

har meddelat att hennes kungliga höghet,

Kronprinsessan Victoria nedkommit med en välskapt

dotter.

Foto: Ragnar Singsaas

Bilaga 8

Kungaexperten: De kan bli gudföräldrar
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 18:00.

Marit Sundberg marit.sundberg@expressen.se.

Just nu spekuleras det hej vilt i våra nordiska

grannländer om vilka som får äran att bli

gudföräldrar åt den nya svenska prinsessan.

Hetaste tipset?

Att både danske kronprins Frederik och norske

kronprins Haakon bland andra delar på

uppdraget.

Victoria är gudmor till både norske kronprins

Haakons och danske kronprins Frederiks

förstfödda barn. Sannolikt kommer det svenska

kronprinsessparet att återgälda förtroendet.

- Jag är ganska säker på att både vår egen

kronprins Haakon och danske kronprins Frederik

blir den lilla prinsessans faddrar. Då blir alla de
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tre nordiska tronföljarna faddrar åt varandras

barn, säger den norska kungaexperten Kjell Arne

Totland till Verdens Gang.

Nära vän med Mette-Marit

Det är även tänkbart att norska kronprinsessan

Mette-Marit blir delaktig i uppdraget.

- Kanske gör Victoria och Daniel som Frederik och

Mary gjorde för sonen Christian - och sätter även

kronprinsessan Mette-Marit på fadderlistan. Det

är ganska ovanligt, men Victoria och Mette-Marit

har under årens lopp blivit mycket nära vänner

och vår unga kronprinsessa har varit väldigt bra

Arne Totland till Verdens Gang.

Den svenske hovreportern Sten Hedman instämmer i att

Haakon, Mette-Marit och Frederik ligger bra till att bli

gudföräldrar åt den lilla prinsessan - framför allt det

norska kronprinsparet.

- De har väldigt nära relationer till det svenska

kronprinsessparet, säger han till den norska tidningen.

Offentliggörs vid dopet

Men det kan ta tid innan det avslöjas vilka som utses.

- Det tillkännages i samband med dopet, säger hovets

informationschef Bertil Ternert till Expressen.se.

Hur utses de?

- Det kan jag inte svara på. Det är upp till

kronprinsessparet, säger Bertil Ternert.

Enligt Sten Hedman kommer prinsessan troligen inte att

döpas förrän om `ett par tre månader`.

Foto: Maja Suslin / Scanpix

© Expressen

Se webartikeln på http://ret.nu/WnEpGbo2
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Bilaga 9

Kungaparet har träffat nyfödda prinsessan
Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 20:38. (Uppdaterad 2012-02-23 17:00)

Marit Sundberg marit.sundberg@expressen.se.

På torsdagen samlades nästan hela

kungafamiljen runt bebisen på Haga. I morgon

kommer prins Daniels föräldrar till Stockholm för

att delta i konseljen - då kungen avslöjar den

nyfödda prinsessans namn. (Uppdaterad: 2012-

02-23 17:00)

Kronprinsessparet kom hem till Haga vid 13-tiden

på torsdagen. Släkten är inte sen att sluta upp

runt de nyblivna föräldrarna.

- I kväll har de besök av kungen, drottningen och

prins Carl Philip. Även Sofia är med. Prins

Daniels föräldrar kommer att resa ned till

Stockholm i morgon och delta i konseljen på

slottet, säger hovets informationschef Bertil
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Ternert.

Madeleine ärkvari New York

Däremot lyser prinsessan Madeleine med sin

frånvaro. Hon är kvar i New York, men kommer

att resa hem för att träffa sin systerdotter inom

kort.

- Jag har inga tider eller något sådant, men hon

planerar självklart att besöka Sverige för att

träffa sin syster. Det är oklart om pojkvännen Chris O'Neill följer med till

Sverige.

- Det känner jag inte till. Jag har inga uppgifter om att

han ska följa med.

Anställer barnsköterska

Nu väntar blöjbyten och matning. Men Victoria och

Daniel behöver inte sköta hela ruljansen på egen hand.

- Jag vet att det är en barnsköterska som kommer att

anställas, just nu kan jag inte säga när eller vem det

blir. Jag tror att det är en person som redan har fått

anställningen.

Hur har första dygnet varit?

- Jag har inga detaljkunskaper annat än att allt har gått

väldigt bra, säger Bertil Ternert.

Foto: Mikael Sjöberg

© Expressen

Se webartikeln på http://ret.nu/e1QdltZ0
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Bilaga 10

Reinfeldt: ”En glädjens dag”

LONDON. Statsminister Fredrik Reinfeldt har det

hedersamma uppdraget att bekräfta att den

nyfödda prinsessan inte har bytts ut.

(Uppdaterad: 2012-02-23 13:07)

Nu befinner han sig i London för att delta i en

konferens om Afrikas horn - och skickar därifrån

en hälsning till den nyblivna familjen.

- Det här är en glädjens dag, säger Reinfeldt.

Klockan 04.26 på torsdagsmorgonen föddes

Sveriges färskaste prinsessa.

Några timmar senare - klockan 07 - berättade

prins Daniel själv om födseln på Karolinska

Universitetssjukhuset.

Efter födseln ska statsminister Fredrik Reinfeldt

(M) tillsammans med riksdagens talman Per

Westerberg (M), riksmarskalken Svante Lindqvist
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och överhovmästarinnan Alice Trolle-

Wachtmeister bekräfta att det kungliga barnet

inte bytts ut. De ska därefter underteckna och

sätta sina sigill på ett dokument,

vittnesbekräftelsen.

`En glädjens dag`

Statsminister Fredrik Reinfeldt befinner sig just

nu i London där han deltar i en konferens om

Afrikas horn. Statsministern fick i natt ett

meddelande på telefonen om nyheten om den

kungliga födseln.

- Det här är en glädjens dag. Jag vill framföra min och

hela regeringens hjärtliga gratulationer till

kronprinsessan Victoria, prins Daniel och Sveriges nya

prinsessa, säger Fredrik Reinfeldt.

Statsministern mötte svenska medier utanför sitt hotell i

de politiska kvarteren i centrala London på

torsdagsförmiddagen, efter en frukost med FN:s

generalsekreterare Ban Ki-Moon, som även han

gratulerar de nyblivna föräldrarna.

`Ny era med drottningar`

- Då sa jag till honom att jag kunde konstatera att

konungadömet Sverige nu stod inför en ny era med

drottningar.

Reinfeldt gav ett avslappnat intryck när han framförde

sina lyckoönskningar.

På frågan om han ville ge några rekommendationer till

paret svarade han så här.

- Det är individuellt. Det är alltid roligt att hälsa barn

välkomna och detta är också ett barn som betyder

mycket för dem och för Sverige.

© Expressen
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Se webartikeln

Bilaga 11

Här anländer Victorias stylist Tina Törnqvist
Expressen (

Expressen ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 16:25.

Marit Sundberg marit.sundberg@expressen.se.

till Haga. Nu är frågan om hon är där som vän -

eller om hon ska styla den nyblivna familjen inför

en ny offentlig bild.

- Victoria litar blint på henne, säger Expressens

hovreporter Johan T Lindwall

Klockan nio på torsdagsmorgonen körde en bil

upp framför Hagaslottet med stylisten Tina

Törnqvist i framsätet.

Fyra timmar senare kom kronprinsessparet hem

med sin bebis, och strax därefter lades den

första bilden på den nyfödda prinsessan ut på

hovets Facebooksida.

Expressens hovreporter Johan T Lindwall tror att
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Tina Törnqvist har kallats till Haga för att hon står

Victoria nära.

- Jag tror att Victoria ville att hon skulle vara där

som vän, när hon kom hem med bebisen.

Victoria har väldigt lätt för att fastna för folk som

hon jobbar med, säger han.

En annan möjlighet är att Tina Törnqvist ska styla

familjen inför en offentlig bild.

- Det kan mycket väl vara så Tina är med och stylar

Victoria, Daniel och eventuellt bebisen inför en bild i

eftermiddag, som man distribuerar i dag eller i morgon,

säger Johan T Lindwall.

Litar blint på henne

Tina Törnqvist har varit Victorias stylist i ett par år, och

är den som har fått kronprinsessan att upptäcka kläder

och byta stil.

- Hon är otroligt skicklig. Victoria har berättat för mig

flera gånger att hon inte alls tycker om klä upp sig, till

skillnad från Madeleine. Victoria litar blint på henne när

det gäller kläder.

Foto: SuvadMrkonjic
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Bilaga 12

Han förlöste kronprinsessan
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 08:32. (Uppdaterad 2012-02-23 10:11)

Mikael Stengård.

Förlossningsläkaren Lennart Nordström var den

som förlöste kronprinsessan Victoria. - Inget var

dramatiskt, det gick jättebra, säger han. Teamet

som tog emot Sveriges nya tronarvinge bestod av

erfarna läkare och sjuksköterskor. (Uppdaterad:

2012-02-23 10:11)

- Vi var ett litet team som följde graviditeten, med

vanliga mödravårdskontroller och allt som hör till,

säger Lennart Nordström, som hade medicinskt

ansvar för förlossningen.

Förutom honom bestod förlossningsteamet bland

annat av barnmorskan Cecilia Lind,

undersköterskan Marianne Almén och

barnläkaren Mikael Nordman.
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- Både kronprinsessan Victoria och prins Daniel

har varit mycket tydlig med de skulle få ett

basprogram som alla mödrar följer. Det ansåg

också vi vara det bästa.

Redan för två veckor sedan spärrades ett rum av avsett

för Victoria.

- Det var vårt beslut, vi kunde inte låta en officiell person

komma och sätta sig i ett väntrum, säger Lennart

Nordström.

När Sveriges nya tronarvinge får åka hem till Haga kan inte Lennart Nordström säga.

- Beroende på hur mor och barn mår avgör vi det senare.

Mikael Stengård.

Bilaga 13

Vi är båda mycket stolta och lyckliga idag
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 08

Mormor och morfar är överlyckliga. Farmor och

farfar likaså.- Vi gläds mycket med

Kronprinsessparet. (Uppdaterad: 2012-02-23

22:07)

Vi minns själva glädjen över att bli föräldrar och vi

önskar den nya familjen en underbar tid i lugn

och ro, säger kungen och drottningen.

Det är idel jubel och hejarop från

kronprinsessparets närmaste familjemedlemmar.

Strax innan klockan tre i dag la hovet ut

kommentarer från alla de närmaste

familjemedlemmarna.

- Vi känner stor glädje i dag när vår Daniel och vår

Victoria nu blivit föräldrar. Vi önskar Daniel och

Victoria all lycka med nya familjemedlemmen och
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vi kommer att stödja och hjälpa till som

farföräldrar, hälsar Olle och Ewa Westling.

Kungaparet hälsade att det var ett efterlängtat

barnbarn.

- Vi är båda mycket stolta och lyckliga idag.

Och de nyblivna morföräldrarna kommer under

dagen att hälsa på hos nytillskottet i familjen.

- De kommer att träffas under dagen, när och var

kan jag inte gå in på, säger Annika Jeppsson,

informatör vid hovet.

Vill lära känna henne

Aftonbladet pratade med prins Carl Philip tidigt i

morse, när han tillsammans med sambon Sofia

Hellqvist var bland de första som gratulerade.

Kronprinsessan Victoria har varit den två år yngre

prinsens förebild, den han sett upp till hela sin

barndom, och den som i vuxen ålder guidat

honom i rollen som prins. Han var därför väldigt

känslosam när han konstaterade att han var morbror:

- Vi är överlyckliga för deras skull och önskar Daniel och

Victoria stort grattis och den lilla dottern välkommen till

världen. Jag är mycket förväntansfull över att få träffa

och lära känna henne, hälsade prinsen och flickvännen

då.

Båda överlyckliga

På hovets hemsida lämnade Carl Philip dock i stället en

gemensam hälsning med sin syster, prinsessan

Madeleine:

- Vi är båda överlyckliga över vår nya familjemedlem. Vi

har sett fram emot att bli morbror och moster och vi

önskar all lycka och kärlek till vår syster, Daniel och
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deras dotter.

Längtat efter en kusin

Anna Westling Söderström, prins Daniels syster, hälsade

från hela sin familj.

- Jag känner en stor lycka över att min bror och Victoria

nu har blivit föräldrar. Det är ett mycket efterlängtat

barn. Som faster ser jag, tillsammans med min familj,

med spänning fram emot att lära känna barnet och följa

hennes utveckling. Det är också mycket roligt att mina

döttrar fått en kusin, vilket de längtat efter.

Carina Bergfeldt Mattias Sandberg Peter Wixtröm Britt

Peruzzi. Kungaparet gläds åt sitt första barnbarn¨

Bilaga 14

Efter alla rykten - Aftonbladet först med nyheten
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 09:11.

Mattias Sandberg Staffan Dickson.

Victoria har lämnat Haga slott i helikopter.

Victoria har körts till sjukhus med ambulans.

Victoria är på BB. Ryktena var många innan hovet

natten till torsdag till slut bekräftade att

kronprinsessan var på väg sjukhuset.

- Ni är de första jag bekräftar det här för, sa Bertil

Ternert, hovets informationschef till Aftonbladet i

natt.

Intresset kring kronprinsessan Victorias och prins

Daniels barn är enormt.
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Under de senaste veckorna har journalister från

hela världen följt parets officiella uppdrag.

Den senaste veckan har uppmärksamheten

intensifierats - och det har florerat allt fler rykten

om den kungliga bebisen.

Har lämnat i helikopter

På Twitter har det spekulerats i att Victoria har

lämnat Haga slott i både helikopter och

ambulans.

Men fram till i natt dementerade hovet alla

påståenden om att det skulle börja bli dags för Victoria att föda.

- Det är väldigt mycket rykten som förekommer på

många olika ställen och vi kan inte förhålla oss till dem.

Vårt raka svar är att vi talar om när det blir aktuellt. Vi

kommer inte att hemlighålla några uppgifter, har Bertil

Ternert, hovets informationschef, tidigare sagt.

Bekräftade vid 01

Och så blev det. Vid 01-tiden i natt bekräftade han

nyheten att Victoria har åkt till Karolinska sjukhuset för

att föda:

- Jag kan bekräfta att det är dags. Ni är de första jag

bekräftar det här för.

Mattias Sandberg Staffan Dickson

Ternert: Ni är de första jag bekräftar det här för

© Aftonbladet

Se webartikeln på http://ret.nu/CJf0nziC
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Bilaga 15

Karnevalsyra i Ockelbo
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 09:42. (Uppdaterad 2012-02-23 22:06)

Staffan Dickson.

OCKELBO. Bilar som tutar och Sverigeflaggor

som vajar i vinden. Det var närapå

karnevalstämning i Ockelbo på

torsdagsmorgonen. - Det är tur att Ica öppnar

åtta så att jag kan köpa mig en prinsesstårta nu,

säger Gunnar Fridlund. (Uppdaterad: 2012-02-23

22:06)

Klockan sju i morse kom prins Daniel ner och

mötte det samlade pressuppbådet på Karolinska

sjukhuset i Stockholm. Glädjen över den nyfödda

tronarvingen gick inte att ta miste på.

Tutar och tjoar

Det gjorde den inte i hans hemby Ockelbo heller.

Utanför Ica svischar plötsligt en gul Audi med
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monterade Sverigeflaggor förbi. En annan bilist

vevar ner rutan och tjoar och tutar på

förbipasserande. Klockan är åtta på morgonen.

Ur Audin stiger Gunnar Fridlund som åkte iväg för

att köpa prinsesstårta så fort han fick

glädjebeskedet.

Det är tur att Ica öppnar åtta, säger Gunnar som till

vardags är speaker på lokala motortävlingar.

Förra rektorn lyckönskar

Nere vid bussterminalen möter vi Signhild Olsson.

- Vi hörde om det på bussen hit. Det känns

jättespännande! Hälsa Daniel så mycket! Jag är rektor

på hans gamla skola Perslundaskolan. Och hälsa

Victoria också, vi önskar dem all lycka som nyblivna

föräldrar, säger Signhild Olsson som hoppas att

tronarvingen får namnet Desirée.

Staffan Dickson

69



Bilaga 16

Vänner och familj gratulerar de nyblivna föräldrarna:
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 11:15. (Uppdaterad 2012-02-23 13:07)

Linda Hjertén Erik Wiman.

Patric Vrbank, nära vän till Prins Daniel och

tidigare kollega på Balance: - Jag vill bara hälsa

ett stort grattis. Det är verkligen jätteroligt.

Sophie Josefsson, nära vän till kronprinsessan. -

Jag fick höra det på nyheterna. (Uppdaterad:

2012-02-23 13:07)

Min första tanke var: hoppas det går bra. När jag fick höra att det gjort det blev jag överlycklig, som

man blir för alla vänner som får barn.

Längtar du efter att träffa nya familjen?

- Det längtar jag efter. Men av egen erfarenhet vet jag att det är skönt att få vara lite familj innan

man träffar massa andra.Oscar Hallberg, prins Daniels barndomskompis:

-Jättegrattis, ja, det är svårt att säga vilka

känslor man har en sådan här dag, men det är

verkligen jätteroligt. Jag ska höra av mig så fort

det har lugnat ner sig lite grann.
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Bernt Magnusson, styrelseordförande i Skandia och nära

vän till Daniel Westling:

- Det var jätteroligt att det har gått så bra allting. Alla

verkar vara väldigt nöjda och glada, inklusive jag. Jag vill

lyckönska med ett stort grattis.

Prinsessan Désirée E S Silfverschiöld, Victorias faster:

- Jag hörde det på radion i morse. Det var underbart.

Måtte hon få vara frisk och glad.

Linda Hjertén Erik Wiman

Prinsessan Désirée: Det var underbart!

© Aftonbladet

Bilaga 17

All over the place
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 12:27.

Carina Bergfeldt.

Ögonen strålade och rösten brast. - Mina känslor

är all over the place, sa en rörd prins Daniel.

Sedan berättade han att Sverige fått en ny

arvprinsessa. Klockan 04.26 kom hon till

världen. 51 centimeter lång. 3 280 gram tung.

Och - enligt sin pappa - väldigt söt.

Rösten brast

Klockan var prick sju när prins Daniels livvakt

steg in i pressrummet på Karolinska sjukhuset,

och en minut senare stod prinsen själv på podiet.

I klädd grå kostym, ljus skjorta och grå slips, och

med en natts skäggstubb, valde prinsen att gå

emot den kungliga traditionen med en

kommuniké och i stället själv meddela vad som

hänt.
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Rösten brast när han pratade om sin nyfödda

dotter.

- Mina känslor är lite all over the place, sa

prinsen.

- När jag gick från rummet så låg den lilla

prinsessan på sin moders bröst och såg ut att ha

det väldigt mysigt, så det var svårt att slita sig.

- Kronprinsessan mår strålande. Hon är så lycklig

och allt har gått väldigt bra.

Fantastisk omsorg

Han fortsatte med att tacka förlossningsläkaren Lennart Nordström och personalen på Karolinska och

kallade omsorgen kronprinsparet fått fantastisk innan

han berättade att har var lite nervös under

förlossningen.

- Det är en ny situation och det är alltid förenat med

vissa risker när man ska förlösa ett barn, men det har

gått väldigt bra.

Den stolte pappan fick själv klippa navelsträngen på sin

dotter.

- Det var speciellt. Väldigt fint.

Vill njuta

Han ville dock inte berätta vad det lilla flickebarnet

kommer att heta.

- Det får ni veta vid konseljen.

Prinsen avslutade med att be om lugn och ro.

- Vi har ett stort behov att bara få vara vår lilla familj, och

njuta av den här, för oss, helt nya situationen, sa prins

Daniel innan han höjde handen till farväl, och återvände

till sina två prinsessor.

Carina Bergfeldt

© Aftonbladet

Se webartikeln på http://
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Bilaga 18

Wejryd håller i dopet
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 13:04. (Uppdaterad 2012-02-23 15:11)

John Granlund.

Han vigde kronprinsessan Victoria och prins

Daniel. Nu har ärkebiskopen Anders Wejryd fått

ett nytt kungligt uppdrag. Att döpa den nyfödda

prinsessan. - Det är härligt, säger han om att

barnet nu är fött. (Uppdaterad: 2012-02-23

15:11)

Ärkebiskopen Anders Wejryd är

kronprinsessparets favorit när det gäller kyrkliga

ceremonier. Redan för ett par veckor sedan blev

han tillfrågad om han ville döpa Victorias och

Daniels barn.

Och hans svar var att han står till förfogande.

- Jag tror att det här glädjer många i Sverige. Alla

vet hur glad man blir när man får ett barn och det

här är på något vis mångas barn, säger han.
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Önskar lycka till

Nyheten om att Victoria och Daniel fått ett barn tog han

emot vid frukostbordet i morse.

- Livet är starkt när nya människor kommer, säger han

om födseln.

Nu önskar han de nyblivna föräldrarna lycka till.

- Må det gå er väl och må Gud välsigna er, säger han.

John Granlund

HEDERSUPPDRAG Ärkebiskop Anders Wejryd vigde

kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Nu får han ära

att döpa deras barn också.

© AftonbladetSe webartikeln på http://ret.nu/ezqHBnir

Bilaga 19

Grattis från världen
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 13:04. (Uppdaterad 2012-02-23 15:11)

Britt Peruzzi.

Landsglädje! Det största man kan vara med om!

Fantastiskt! Parallellt med folkets gratulationer

strömmade även de officiella lyckönskningarna

in. - Jätteroligt! sa kronprinsessans före detta

mentor, Elisabeth Tarras Wahlberg. (Uppdaterad:

2012-02-23 15:11)

`Jätteroligt! Jag tittade på tv och såg det på

presskonferensen. Jag tror att den lilla

prinsessan kommer att få en alldeles fantastisk

familj, hon har fina föräldrar, och jag hoppas att

prins Daniels vädjan till media hörsammas så att

de får en lugn första tid.`

Elisabeth Tarras Wahlberg, kronprinsessans f d

hovmarskalk och mentor
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`Sverige är ett litet land och det här innebär en

glädje som alltid infinner sig när ett barn som

man har en anknytning till föds.`

Anders Wejryd, biskop, kronprinsessparets

vigselpräst och doppräst

`Jag gratulerar med värme Victoria och Daniel. Nu

hoppas jag att de får en lugn tid med sin dotter

och med varandra.`

Stefan Löfven, partiledare (S)

`Jag gläds med de nyblivna föräldrarna och

framför mina varmaste lyckönskningar`

Göran Hägglund, partiledare (KD) kommenterade

under en mellanlandning i Frankfurt

`Detta är ju det största man är med om.

Verkligen mina varmaste gratulationer till

kronprinsessan och prins Daniel. Jag önskar dem all

lycka men också lite lugn och ro.`

Gustav Fridolin, språkrör (MP)

`Jag vill välkomna Sveriges nya prinsessa till världen,

och skicka mina varmaste gratulationer till

kronprinsessparet. Att bli förälder är en livsomvälvande

upplevelse, och jag hoppas att de nu får njuta av denna

tid.`

Jan Björklund, partiledare (FP)

`Jag vill skicka mina varmaste lyckönskningar till

kronprinsessparet och hoppas att de får tid att njuta av

stunden.`
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Annie Lööf, partiledare (C)

`Jag gratulerar Victoria och Daniel till deras barn. Det är

alltid fantastiskt när ett nytt liv kan välkomnas till

världen.`

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

`Jag önskar den nya familjen all lycka, och gläds med

svenska folket åt att vi har fått en ny tronarvinge.`

Jimmie Åkesson, partiledare (SD)

Britt Peruzzi

© Aftonbladet

Se webartikeln på http://ret.nu/3lLDBRqc

Bilaga 20

Namnet - en släkthistoria
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 15:09. (Uppdaterad 2012-02-23 17:06)

Mattias Sandberg.

Den nyfödda lillprinsessan kommer att heta

Desirée eller Christina. Om detta är experter och

spel bolag helt överens. (Uppdaterad: 2012-02-

23 17:06)

Redan när hovet meddelade att kronprinsessan

Victoria och prins Daniel väntade barn började

spelbolagen sätta odds på vad den blivande tronföljaren skulle få

för namn.

Gustav och Oscar blev snabbt pojkfavoriterna

medan Desirée seglade upp som flickfavorit.

Flera namn

Och hovexperterna in stämmer - men de vill

gardera med ytterligare några
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namn.

- Barnet kommer troligen att få minst fyra namn

som den kungliga traditionen på bjuder, säger

Herman Lindquist, historiker och författare.

Enligt honom är de mest sannolika namnen är

Ulrica, Ingrid, Astrid, Désirée, Margareta, Sofia

eller Christina. Om det fötts en prins hade valen

antagligen stått mellan Oscar, Karl, Gustav,

Johan, Erik, Fredrik.

Silvia i andranamn

- Jag gissar också på fyra namn. Alla i

kungafamiljen har ju det. Och eftersom det blev

en dotter så kommer hon säkert heta Silvia i

andranamn, säger Roger Lundgren, hov expert

och författare.

Det första som händer efter förlossningen är att

riksmarsalken meddelar stats ministern och

övriga i landets ledning om födseln. Därefter blir

beskedet offentligt.

Vittnesbekräftelse

Dagen efter bekräftar riksdagens talman, statsministern,

riksmarsalken och överhovmästarinnan att det kungliga

barnet

inte bytts ut, genom att under teckna

vittnesbekräftelsen. Samma dag håller

kungen konselj på slottet. Då informeras regeringen om

titel, namn, tilltalsnamn samt hertiginne döme för

tronarvingen.

- Om vi ska prata tilltalsnamn så tror jag på Desirée eller

Christina. Det blir

i så fall Desirée I eller Christina II när hon tar över
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tronen, säger Roger Lundgren.

Mattias Sandberg

Namnet - en släkthistoria

Kärleken förde dem samman.

En försommar många år senare stod Victoria äntligen

brud. En halv miljon hade just följt det nygifta parets färd

längs Stockholms gator och från en solig slottsbalkong

vid Lejonbacken passade hon på att tacka hon svenska

folket: för att ni har gett mig min prins.

Nu växer också kärleksparets släktträd ihop.

Med den nya kungliga bebisen förenas i blodsband den

franska ätten Bernadotte från Pau med släkten Westling

från Ockelbo.

Och vår framtida drottning kan heta Silvia - efter sin

mormor.

© Aftonbladet

Se webartikeln på http://ret.nu/4Eib0A7z
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Bilaga 21

`Det betyder väldigt mycket för Sverige`
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 10:06. (Uppdaterad 2012-02-23 12:07)

Joachim Kerpner Wolfgang Hansson John Granlund.

LONDON/STOCKHOLM. Statsminister Fredrik

Reinfeldt väcktes av ett sms på ett hotellrum i

London. Meddelandet: Den nya tronarvingen är

född. (Uppdaterad: 2012-02-23 12:07)

- Jag vill ge mina varmaste gratulationer och det

är så roligt att allt har gått bra, säger

statsministern.

Fredrik Reinfeldt befinner sig i London

tillsammans med utrikesminister Carl Bildt. De

deltar i ett sedan länge inplanerat toppmöte om

Somalia och träffar FN:s generalsekreterare Ban

Ki-moon.

I natt väcktes statsministern av ett sms med

nyheten hemifrån Sverige.

79



Sammankallade pressen

Statsministern kallade till presskonferens efter

att ha ätit frukost med Ban Ki-Moon.

- Det är alltid roligt när ett välkommet barn

kommer till världen. Det betyder väldigt mycket

för Victoria och Daniel, och det betyder väldigt

mycket för Sverige, sa statsministern.

Fredrik Reinfeldt säger att han gläder sig över att

få följa kärleken mellan kronprinsessan Victoria

och prins Daniel.

- Att få följa hela den här processen, en kvinna av

börd som får en man av folket. Att de nu får ett

barn tillsammans är jätteroligt, säger Reinfeldt.

Ny era i Sverige

Statsministern poängterar att Sverige nu har två

kvinnliga tronföljare.

- Det är roligt att tänka sig ett kungadöme som

står inför en ny era av drottningar, säger han.unik

Vad betyder det här för monarkin?

- Det innebär naturligtvis ett väldigt positivt intresse och

jag vet av mina resor över landet hur oerhört

uppskattade kronprinsessparet är. Det här kommer att

påverka det i grunden solida stödet som finns för den

svenska monarkin, säger han.

Reser hem i dag

Under dagen reser Fredrik Reinfeldt hem till Sverige från

London. I morgon förmiddag ska kronprinsessan

Victorias och prins Daniels dotter visas upp för

statsministern, i samband med den så kallade

vittnesbekräftelsen.

Dessutom hålls konselj - ett regeringssammanträde som
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kungen kallar till.

Joachim Kerpner Wolfgang Hansson John Granlund

Fredrik Reinfeldt väcktes av ett sms med den goda

nyheten

Fredrik Reinfeldts skriftliga kommentar:

`Mina varmaste gratulationer till Kronprinsessan

Victoria, Prins Daniel och Sveriges nya prinsessa. Det är

en stor dag för hela Kungafamiljen och det är också en

stor dag för Sverige. Jag och många svenskar med mig

gläds i dag med kronprinsessparet och det efterlängtade

barnet. Med födseln av en ny prinsessa kommer

kungadömet Sverige så småningom att stå inför en ny era av drottningar.

Bilaga 22

Tronarvingen hyllas med ceremonier
Aftonbladet ( liknande träffar). Publicerat på webb 2012-02-23 17:25.

Joachim Kerpner.

Fredag 24 februari blir en dag full av ceremonier.

Då högtidlighålls tronarvingens födsel av hela det

officiella Sverige - och svenska folket. Här är

fredagens hållpunkter.

Före klockan 11.00: Vittnesbekräftelse (Hovet

hemlighåller den exakta tidpunkten, men den

kommer att ske före konseljen)

Tronarvingen visas upp för fyra vittnen.

Närvarande är talman Per Westerberg,

statsminister Fredrik Reinfeldt, riksmarskalk

Svante Lindqvist och överhovmästarinna Alice

Trolle-Wachtmeister. Vittnesbekräftelsen är ett

dokument med underskrifter och sigill av

vittnena, som bekräftar att tronarvingen inte är

en bortbyting.
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Klockan 11.15 - ca 11.30: Konselj

Vid konseljen - ett regeringssammanträde där

statschefen närvarar - kommer kungen att

informera regeringen om titel, namn samt vilket

hertiginnedöme tronarvingen tilldelas. Närvarande

är kung Carl XVI Gustaf och alla statsråd.

Klockan 12.00 - ca 12.50:

Tacksägelsegudstjänst

Tacksägelsegudstjänsten Te Deum (latin; betyder `O

Gud, vi lovar dig`) hålls i Slottskyrkan. Närvarande är den

kungliga familjen - dock inte kronprinsessan Victoria och

den nyfödda tronarvingen - samt representanter för

riksdag, regering, det officiella Sverige och hovet.

Klockan 14.00 - 17.00: Allmänhetens gratulationer

Gratulationslistor där folket kan framföra skriftliga

hyllningar till kronprinsessparet och deras dotter ligger

framme i Rikssalen på Stockholms slott. Även den

diplomatiska kåren får tillfälle att hylla kronprinsessparet

via gratulationslistor som ligger framme på

Riksmarskalkämbetet under eftermiddagen.

Joachim Kerpner
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Bilaga 23

I dag är Prins Daniel kung på Twitter

07.01 kom prins Daniel ut och lämnade beskedet som alla väntat på.
- Det blev en prinsessa!
Bara minuter senare hyllades han över hela världen för sitt framträdande.
04.26 föddes kronprinsessan Victoria och prins Daniels lilla prinsessa. Det var en samlad och glad prins Daniel 
som mötte pressen på Karolinska sjukhuset.
- Välkomna hit. Kul med intresse. I morse klockan 04.26 föddes en 51 centimeter lång och 3280 tung prinsessa, 
sa Daniel med ett brett leende.
Efter de historiska orden startade direkt hyllningarna till paret på nätet.
"Ännu ett bevis på att jag är sjukt blödig, började lipa på prins Daniels presskonferens."
"Prins Daniel är så jäkla sympatisk. Gotta love him! "
"Prins Daniel: "Mina känslor är all over the place" haha.. Historiskt uttalande!"
"Nu tycker jag om möjligt ännu mer om dem. Prins Daniel är en stjärna!"
Efter beskedet dröjde det bara minuter innan #prinsdaniel var en av de mest använda taggarna på Twitter - över 
hela världen.
Följ Expressens livebevakning av kungafödseln här!
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