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Abstract 
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2010 was the year of the wedding between Sweden’s crown princess Victoria and 

Daniel Westling. Although the wedding was partly financed with tax payer’s money, 

the newspapers did not investigate it further. The main theme of the published 

articles was lighter and with an entertainment value rather than finding out what the 

tax money really went. We read two of Sweden’s biggest newspapers, one morning 

paper (Dagens Nyheter) and one evening paper (Aftonbladet) and counted the 

articles that contained information about the wedding 1st June – 25
th
 June. 93 

percent of the 137 articles in Aftonbladet did not have any critical content at all. 

Dagens Nyheter published 48 articles during the same period and the percentage of 

non-critical content was 86 percent. We also divided the articles into different 

categories for example wedding dress, weather and safety. This to find out what the 

newspapers choose to write about.  
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1. Inledning 

2010 gifte sig Sveriges Kronprinsessa Victoria med Daniel Westling. Ett bröllop som givetvis 

fick stort utrymme i både svenska och utländska medier. Men när festen var över och de 

lyckliga tu åkte på smekmånad återstod det bara att kalla in notan: 

- fem miljoner kronor i kostnader för Stockholms stads trafikkontor, 

- 45,5 miljoner kronor på att renovera Haga slott, 

- 17 miljoner kronor för polisens extra kostnader. 

Utöver det årliga apanaget (115 miljoner kronor 2010) beslutade regeringen att tio miljoner 

kronor extra skulle utgå för att hjälpa till att täcka de kostnader som bröllopet medförde. 

(www.sverigesradio.se) Vi upplever att det kritiska granskandet av det kungliga bröllopet 

uteblev. Det är i den här uppsatsen som vi vill ta reda på om de kritiska frågorna försvann i ett 

kärleksrus.  

 

Under veckan som ledde fram till bröllopet lades enorma resurser på kringevenemang som till 

exempel Love Stockholm-festivalen som höll Stockholm stad i ett kärleksgrepp mellan 

nationaldagen och den 19 juni, dagen för vigseln. Slutnotan för den kärleksstunden landade på 

sju miljoner kronor. Spaltmeter efter spaltmeter vigdes åt det kungliga bröllopet som skulle 

stunda den 19 juni i Stockholm. Det gick att följa alla bröllopsplaner in i minsta detalj med 

hjälp av TV, radio och press. Inte en dag passerade utan att texter om bröllopsklänningen, 

kortegeväg och gästlista noggrant redovisades av svensk press. Allt som den romantiskt lagde 

tittaren, läsaren eller lyssnaren ville veta om det kungliga bröllopet fanns att snappa upp i det 

enorma mediebruset som omgav tillställningen. Men de tunga frågorna och ifrågasättandet 

lyste med sin frånvaro. Ett evenemang som bekostas av skattebetalarna borde granskas under 

lupp. En journalists förpliktelse är bland annat att kritiskt granska institutioner - som den 

svenska kungafamiljen till exempel. 

 En anledning till att bevakningen var så stor under bröllopet 2010 kan bero på att man av 

tidigare erfarenheter vet att kungliga bröllop drar mycket publik och blir en stor 

mediehändelse. I boken Monarkins makt skriver Cecilia Åse att kungabröllopet 1976 

genererade stor medieuppmärksamhet och tidningarnas lösnummerförsäljning gick i taket. 

Den direktsända ceremonin sågs uppskattningsvis av 400 miljoner människor i Europa. 

(2009) Liknande uppståndelse fick det kungliga bröllopet 2010 då ungefär tre miljoner av 

http://www.sverigesradio.se/
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Sveriges befolkning tittade på den direktsända festen. (www.mms.se) Vem vill inte ha en del 

av den medie-kakan? 
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2. Problemformulering 

Vi anser att problemet kring nyhetsrapporteringen av det kungliga bröllopet är att nyheter 

med endast underhållningsvärde fått stort utrymme i tidningarna på mer kritiska texters 

bekostnad. Den svenska monarkin är ett område som borde granskas mer eftersom den bara 

kan existera med hjälp av statliga bidrag. Därför vill vi göra vår kandidatuppsats om hur 

tidningarna har behandlat bröllopet som den statsangelägenhet den är.   

 

2.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur många kritiskt granskande artiklar angående det kungliga 

bröllopet som blev publicerade under perioden 1-25 juni 2010 i tidningarna Aftonbladet och 

Dagens Nyheter. 

 

3. Frågeställningar 

- Hur många artiklar har i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter varit kritiskt granskande av 

det kungliga bröllopet under perioden 1 juni till 25 juni 2010? 

 

- Vilka ämnen handlade texterna i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter om kring det 

kungliga bröllopet under perioden 1 juni 2010 till 25 juni 2010? 
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4. Bakgrund 

Kungafamiljen har fått stort utrymme i medierna även innan bröllopet och enligt vår utsago 

finns det en högst monarkistisk anda i det som skrivs. Vi har funderat på vilka anledningar det 

kan finnas till att kungafamiljen inte granskas under lupp. Det vi kom fram till är att det dels 

kan bero på att kungen saknar en reell makt och därför inte anses vara intressant nog att 

granska. Det kan även finnas en annan anledning som grundar sig på en slags rädsla. 

Så här säger Daniel Nylén, journalist och kunglig expert i TV4:s Nyhetsmorgon den 28 

oktober 2010. 

 

 - När jag jobbade som reporter på Aftonbladet och hittade nyheter som var 

 mindre smickrande för kungahuset, så stoppades de många gånger av 

 nyhetschefen med respekt för att man kunde få lite bekymmer med hovet 

 och mindre tillgång till kungligheterna. 

 

Det Daniel Nylén säger är en bidragande orsak till att vi tycker att kungabröllopet är ett 

spännande och intressant ämne. Med tanke på att vi har fått känslan att de kritiska reportagen 

och artiklarna lyst med sin frånvaro är detta påstående kanske ett av skälen till detta. Att få 

sämre tillgång till kungligheterna under ett sådant evenemang skulle vara ett stort nederlag för 

en nyhetsredaktion. 

 

4.1 Aftonbladet 

Aftonbladet är en kvällstidning som ges ut sju dagar i veckan i hela Sverige. De är en 

oberoende socialdemokratisk tidning som ägs av den norska koncernen Schibsted. De äger 

medieföretag i 26 olika länder, allt från tidningar, internetsajter till TV-kanaler. Tidningar 

som Svenska Dagbladet, norska Aftenposten och Verldens gang är några av de tidningar som 

ingår i koncernen. (www.schibsted.se) 

Aftonbladet grundandes 1830 av Lars Johan Hierta. Chefredaktör och ansvarig utgivare är 

sedan 2008 Jan Helin. Redaktionen har sitt säte i Stockholm. Aftonbladet är i formatet tabloid 

och säljs enbart i lösnummer, alltså kan man inte prenumerera på tidningen. Papperstidningen 

hade år 2009 en upplaga på 358 600 per utgivningsdag.(www.ts.se, 2009.)  

Deras internetupplaga aftonbladet.se har enligt sajten själv 5 324 699 unika webbläsare i 

veckan. 
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4.2 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter är en morgontidning som ges ut sju dagar i veckan i hela Sverige. DN ingår i 

svenska Bonnier som äger företag över hela världen. TV4, Expressen, MTV Media och SF 

Bio är några av de företag som ingår i koncernen. 

Dagens Nyheter grundades av Rudolf Wall 1864. Chefredaktör och ansvarig utgivare är sedan 

2009 Gunilla Herlitz. Tidningen har sin redaktion i Stockholm. Dagens Nyheter är i 

tabloidformat och säljs både som lösnummer och via prenumerationer. Papperstidningen hade 

år 2009 en upplaga på 316 200 per utgivningsdag. (www.ts.se) 

Enligt deras internetupplaga www.dn.se har sajten cirka 1,1 miljoner unika webbläsare i 

veckan.  2009) 

 

4.3 Kungliga hovstaterna 

Kungliga hovstaterna benämns i allmänt tal som hovet, därför kommer vi hädanefter också 

benämna de kungliga hovstaterna som hovet. 

I Sverige har vi en så kallad konstitutionell monarki, det innebär att vi har en monark eller 

statschef som egentligen inte har någon reell makt. 

I över 200 år har kungahuset fått ett så kallat apanage av staten. En summa pengar som ska 

täcka bland annat representation och förvaltningen av kronprinsessans, drottningens och 

kungens hovstat. År 2009 fick kungahuset 115 miljoner kronor men 2010 är apanaget uppe i 

125 miljoner kronor och sedan millennieskiftet har kungahuset fått drygt en miljard kronor 

från staten. Däremot är det inte offentligt vart alla pengarna går till. Den delen som går till 

slottsstaterna, ungefär hälften av pengarna, är offentligt redovisade. Det är pengar som går till 

att förvalta de kungliga slotten i Sverige, även det som finns i och runt om slotten. År 2009 

var det 54,7 miljoner kronor av apanaget som gick till slottsstaterna. 

Den resterande delen är alltså den delen vi inte kan se vart pengarna går till. År 2009 var det 

57,4 miljoner kronor som gick till Hovstaterna. Pengarna ska gå till kungafamiljens 

representation med resor, information och press. Det som också inkluderas i den här summan 

av pengar är de olika hovstaterna. Alltså administrationen för Kungen, Drottningens, 

Kronprinsessans och Prinsessan Lillians hushåll, ekonomi och olika aktiviteter. Sammanlagt 

har hovstaten 62 heltidsanställda. (www.sverigesradio.se) 

 

 

 

 

http://www.dn.se/
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4.4 Undersökningar  

I SOM-undersökningen som gjordes 2009 där frågan ”Hur stort förtroende har du för det sätt 

på vilket följande samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete?” ställs om kungahuset 

visar det sig att förtroendet minskar år efter år sedan 2005. Förtroendet har dessutom minskat 

betydligt mycket sedan 1995. Balansmåttet som man utgår från går från +100, då är 

förtroendet mycket högt, till -100, då förtroendet är mycket litet och på 0, så har man varken 

stort eller litet förtroende. År 2009 låg balansmåttet på 12 men 1995 var det betydligt högre 

med ett balansmått på 41. Förtroendet har alltså sjunkit en del sen förr i tiden. Sedan 1995 har 

förtroendet i princip sjunkit för varje år som gått. 

 

I frågan ”Vilket förtroende har du för innehållet i följande medier?” så ligger Stockholms 

morgontidningar (där Dagens Nyheter ingår) betydligt mycket högre i skalan jämfört med 

Kvällstidningar (där Aftonbladet ingår). Skalan går från 100 till -50, där 100 är att personen 

har mycket stort förtroende och -50 är mycket litet förtroende. Stockholms morgontidningar 

har balansmåttet 29, medan Kvällstidningar har -20 i SOM-undersökningen som gjordes 

2009. 

 

4.5 Vem läser? 

Det finns mycket forskning gjord på hur svenska folket känner inför monarkin som statsskick. 

Antalet personer som motsätter sig monarkin har gått i vågor men det har alltid varit ett 

överlägset stöd för att bevara ämbetet. Publiken som läser de artiklar som vi valt att granska 

är därför till största delen konsumenter av den sortens journalistik. En undersökning gjord på 

Göteborgs Universitet visar att även om förtroendet för kungafamiljen försvagats något under 

2000-talet har monarkin ett starkt fäste i Sverige. Lennart Nilsson, docent vid Göteborgs 

Universitet sammanfattar resultatet av en SOM-undersökning så här: 

 

”Vilka är monarkister och republikaner? 

Huvudresultatet är att svenska folket inte vill ändra statsform och avvisar förslaget 

att införa republik. Unga och gamla, kvinnor och män, personer med enbart 

folk- eller grundskola såväl som akademiker, boende på landsbygden och i städerna, företagare, 

tjänstemän och arbetare, moderater och vänsterpartister vill behålla 

monarkin.”(Nilsson, 2004) 

 

 

 



 

  12 (58) 
 

4.6 Övrig bakgrund 

På en föreläsning som sändes i UR den 14 juni 2010 pratar Kristina Widestedt, som är 

medieforskare på Stockholms universitet, om att kungafamiljen inte bara är kungligheter, de 

är dessutom kändisar genom hela deras livstid. Men de är kändisar oberoende av framgång, 

misslyckanden eller medieuppmärksamhet. Att de alltså har en annan dignitet och en annan 

varaktighet som kändisar jämfört med de mediekändisar som kommer fram genom dokusåpor 

och talangjakter på TV, som ofta har ett ganska kortlivat kändisskap. Det kändisskap som 

kungligheterna är födda med omfattar alla generationer i en kunglig familj och det här ger 

dem en väldigt distinkt aura som skiljer dem från andra sorters kändisar. 

Widestedt pratar även om hur rapporteringen kring kungafamiljen kan se ut, att journalistiken 

gärna försöker framställa dem som helt vanliga människor och nämner bland annat hur 

rapporteringen såg ut när prinsessan Madeleine och Jonas Bergström gjorde slut: 

 

– Den här sortens kändisjournalistik om kungligheter bygger ofta på rykten och skvaller, de 

hänvisar till anonyma källor och smygtagna bilder har en viktig roll. Det verkar även som om 

bildens dåliga kvalité blir ett slags tecken på situationens äkthet och autenticitet. Och genom att 

publicera bilder av prinsessan Madeleine på ett lokalt ICA eller Kronprinsessan Victoria och 

Daniel Westling på promenad så bevisar journalistiken något, men frågan är vad? Visar den att 

de kungliga också är människor, eller visar de att kungar och prinsessor finns i verkligheten och 

inte bara i sagor? 

(Widestedt, 2010) 
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5. Teori och tidigare forskning 

Det finns flera studier som kan förklara varför rapporteringen kring kungafamiljen ser ut som 

den gör och som visar hur nyhetsprioriteringen ser ut idag. I Denis McQuails bok McQuail's 

Mass communication theory (2010) finns ett avsnitt som berör tidningskommersialiseringen 

som han sammanfattar så här: 

 

 ”The primary content of newspapers today is commercialized news and 

 designed to appeal to broad audiences, to entertain, to be cost effective 

 and whose attention can be sold to advertisers. The result is that stories that 

 may offend are ignored in favour of those more acceptable and entertaining 

 to a larger numbers of readers, that stories creating financial risks are ignored. 

 This leads to a homogenization of newspaper content, to coverage of safe issues 

 and to diminution of the range of opinion and ideas expressed.” (2010) 

 

McQuail (2010) refererar till en undersökning som Bird (1998) gjorde om tabloidiseringen i 

amerikanska tv-nyheter. Hon fick fram att dramatisering och personifiering gör att nyheterna 

blir mer tillgängliga för massan. Däremot kan man ifrågasätta vad människor faktiskt lär sig 

av nyheter när den så kallade “infotainment” tar över mer och mer. 

 

”Bird (1998) looked at the ”tabloidization” of American television news and 

 concludes from her audience study that there has been a real trend towards  

 personalization and dramatization which does make news more accessible to  

 the many, but also led to a trivialization of what people actually learn from news.  

The term ”infotainment” has been widely used in this connection (Brants, 1998).” 

 

Kommersialiseringen är ett begrepp som enligt Wadbring (2007) ”inte bara är laddat med 

mycken innebörd, det är också ett begrepp som är ganska oprecist och handlar om allt ifrån en 

allmän förändring av den västerländska kulturen, över kravet på medieföretagen att vara 

vinstmaskiner som vilka andra företag som helst, till en sensationsinriktad journalistik.” 

 

Wadbring (2007) skriver om hur acceptansen gentemot kändisjournalistik i pressen har ökat 

de senaste åren: 

 

“Inställningen till hurvida kändisjournalistik hör hemma i dagstidningar eller inte, är en aspekt 

av kommersialisering av det konkreta innehållet i dagspressen. Och kändisjournalistiken har 

under de senaste 15 åren nått en större acceptans inom journalistkåren även om det fortfarande 
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är en majoritet som tycker att kändisjournalistiken inte hör hemma i dagspressen. Men färre 

instämmer i det negativa påståendet att kändisjournalistik inte hör hemma i dagstidningar 2005 

än 1989. Nästan hälften av journalistkåren accepterar det som ett inslag i dagspressen - och då 

inte formulerat som enbart kvällspressen.” (2007) 

 

Wadbring (2007) skriver även om hur mediekonkurrensen mynnat ut i att ge publiken och 

annonsörerna vad de vill ha: 

 

“Inställningen att medierna ska ge publiken valuta för pengarna är en aspekt av mediernas roll 

på marknaden. Konkurrensen på marknaden gör att man måste anpassa sig mer till 

publiken/annonsörerna. I detta fall handlar anpassningen om publiken. Att medierna ska ge 

publiken valuta för pengarna är det en större andel av journalistkåren som instämmer i 2005 än 

femton år tidigare. Skillnaden är tio procentenheter och det är nu tre fjärdedelar som instämmer. 

Det är således mer självklart att publiken ska få valuta för sina pengar idag än tidigare, enligt 

journalistkåren.” (2007) 

 

Nygren (2008) refererar till McManus (1994) som menar att externa faktorer påverkar 

medieinnehållet men att journalister inte vill bli påverkade av annonsörer och publik. Det här 

trots att det är dessa faktorer som styr strategiska beslut som påverkar innehållet på längre 

sikt. Journalistiken blir mer marknadsstyrd när samhället får ett överskott av information från 

allt fler medier. Därför blir anpassningen av innehållet en viktig aspekt rent ekonomiskt. 

McManus (1994) menar att det är fler faktorer som påverkar varandra inom den 

marknadsstyrda journalistiken:  

 

“That firm then has the largest share of consumer attention to sell to advertisers, so it can 

command the highest price. And the wide attention the firm draws ought to give it clout with 

news sources, such as politicians, civic leaders, and business people, who want acces to the 

public. Finally, that firm's stock is likely to command a premium price because it generates high 

returns. Sale of stock in turn provides the firm additional money for expanding and upgrading.” 

(1994) 

 

Det finns olika faktorer som påverkar nyhetsinnehållet. Samtidigt som mediet ska ge 

konsumenterna vad de vill ha så vill mediet hålla sig väl med sina nyhetskällor och ge dem 

utrymme. Mediet vill samtidigt hålla sig väl med sina annonsörer, investerare och ägare. Allt 

går runt som i ett kretslopp och det gäller att tillfredställa alla parter för att hålla mediet 

levande och gå med vinst.  
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McManus (1994) förklarar det så här:  

 

“I would argue that the primary role is played by major investors and owners. Of course 

commercial news departments must pay attention to consumer tastes. And to the degree that they 

are supported by advertisers, media firms must provide them competitive vehicles for their 

messages if they are to stay in business themselves. And the news departments must maintain 

access to news sources. The degree of control exercised by these outside forces, however, rarely 

matches the influence investors/owners wield through top management. Of the four trading 

partners-consumers, advertisers, sources, and investors-only the last is also a boss.” (1994) 

 

 Vad det är publiken vill ha kan förklaras med hjälp av Severin och Tankard (2010) som har 

citerat Katz, Gurevitch och Haas (1973), om behov som mediekonsumenten vill få 

tillfredställda genom medierna.  

* Kognitivt behov. Till dem räknas bland annat behovet av information, kunskap och 

förståelse. 

* Känslomässiga behov. Att få utlopp för känslor, negativa eller positiva, räknas hit. Likaså 

att kunna uppleva miljöer eller liknande som ger en känslomässig belöning. 

* Personliga behov. Att stärka sitt självförtroende, att vinna trovärdighet och status är 

exempel på personliga behov som medierna kan bidra till att fylla. 

* Sociala behov. Hit hör att stärka banden mellan familj och vänner, att ha något att prata om 

och liknande. Det kan ske både genom att den individuella mediekonsumenten via medierna 

får en bild av andras sociala relationer, och genom att de ger honom eller henne ett underlag 

för kontakten med andra människor. 

*Flyktbehov. Att fly från vardagens bekymmer och trassel, att genom medierna kunna leva 

sig in i andras liv utan att själv behöva ta ansvar eller bli personligt påverkad, är ett exempel 

på ett flyktbehov som medierna kan bidra till att fylla. 

 

Håkan Hvitfelt har skrivit tio kriterier som gäller för att nyheter ska hamna på tidningars 

förstasida: 

  

 ”Nyheten ska främst behandla 1. politik, ekonomi samt brott och olyckor 

 och 2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 3. händelser 

 och förhållanden som 4. är sensationella och överraskande, 5. handlar om 

 enskilda elitpersoner och 6. beskrivs tillräckligt enkelt men 7. är viktiga 

 och relevanta 8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

 9.samt har negativa inslag 10. och har elitpersoner som källor.” 
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Asp (2007) skriver om relationen mellan journalister och demokratin och menar att 

journalister är en av de yrkesgrupper som har störst betydelse för hur den svenska 

folkstyrelsen fungerar. Asp skriver även att journalistens främsta betydelse för samhället är 

förmedla information och bilda opinioner och granska de som styr Sverige. Men de besitter 

också makten att genom sin ställning till politiken och politikerna färga samhället med vilken 

färg behagar.  

”En starkt negativ inställning till politik, ett utbrett missnöje med hur den svenska folkstyrelsen 

fungerar och en cynisk människosyn kan knappast betraktas som särskilt gynnsamma 

förutsättningar för en väl fungerande demokrati.”(2007) 

 

Strömbäck (2000) skriver även om mediernas dagordning och deras makt att påverka resten 

av samhället, bland annat genom mängden artiklar eller inslag i ett ämne. Ju större mängden 

är desto högre upp bedömer man att det ligger på mediernas dagordning. 

Däremot är det inte allt som blir nyheter, utan Strömbäck menar att den så kallade 

medielogiken spelar in, som han förklarar så här: 

 

“För att uttrycka det med andra ord, så innebär medielogiken att sådant blir nyheter som passar 

mediernas format, dess organisation, interna arbetsvillkor, normer och behov av 

uppmärksamhet. Dit hör sådana händelser eller fakta som kan tillspetsas, förenklas, polariseras, 

intensifieras, konkretiseras, personifieras eller som passar in i de stereotyper som antingen finns 

inom nyhetsorganisationen, eller i den kultur mediet verkar inom.” (2000) 

 

Strömbäck menar att marknadsstyrningen av medierna leder till komplikationer ekonomiskt 

och att det är svårt för publiken att själva avgöra kvalitén: 

  

“Ett är att en genomarbetad och grävande journalistik kostar pengar; den kan även vara besvärlig 

för annonsörer vilka medieföretagen av ekonomiska skäl inte vill stöta sig med. Ett annat skäl 

har att göra med det faktum att nyheter per definition kan sägas vara någonting människor ännu 

inte känner till. Det gör det svårt för människor att agera som rationella konsumenter, eftersom 

de inte har och inte kan ha kunskap nog för att avgöra kvaliteten i det nyhetsutbud som finns. ” 

(2000) 
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Hadenius, Weibull och Wadbring (2008) skriver om hur journalistiken har förändrats genom 

åren och de tar upp kvällstidningarna i ett stycke. 

 

”Utmärkande drag för kvällstidningarna var att de journalistiskt hämtade sina idéer från 

populärpressen. Detta bidrog också till att de lockade läsare därifrån. Den spännings- och 

äventyrsgenre som fanns inom svensk populärpress kom i hög grad att ersättas av 

kvällstidnigarna som kombinerade spänning med en mjukare, underhållande och tv-orienterad 

journalistik. Men det är samtidigt viktigt att detta inte skedde på bekostnad av nyheterna. 

Tvärtom fick vanligen de stora nyhetshändelserna ofta ett relativt större utrymme i 

kvällstidningarna.”  

 

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter har idag formatet tabloid. Ett format som ibland sägs 

vara mer än bara ett format, det kan även synas i innehållet i tidningarna. Sternvik (2004) 

skriver om tabloidiseringen: 

 

”Ett förändrat tidningsformat innebär en förändrad tidning – inte bara sett till storleken. Kortare 

artiklar är exempelvis ett måste för att rymmas i tidningen och i flera fall kommer troligen också 

formatbytet att innebära färre artiklar eftersom tidningarna sällan kompenserar de förlorade 

sidutrymmet med motsvarande antal sidor. Risken finns att den traditionella morgontidningen 

urholkas och tappar de sedvanliga läsarna. Satsning på unga människor innebär en tidning som 

dagens läsare inte känner igen och tappar intresset för. Om de köpstarka grupperna försvinner 

till andra nyhetsmedier kommer också annonsörerna att göra det. Morgonpressen har då 

undergrävt sin egen existens.” 

 

Cecilia Åse (2009) är forskare inom statsvetenskap och har skrivit boken Monarkins makt där 

hon bland annat behandlar den svenska självbilden. Hon beskriver en slags föreställning som 

svenskarna har om att ”vi” svenskar inte har en särskilt nationalistisk anda av ”oss”. Ändå 

framkallas enormt starka nationella känslor i samband med att Sverige vinner Hockey VM 

eller vid ett katastroftillfälle som tsunamin 2004 till exempel. Dessa känslor framkommer 

även när det gäller den kungliga familjen. Vi söker en nationell gemenskap som vi hittar i 

monarkin, eller medlemmarna i kungafamiljen som vi egentligen identifierar som monarki. 

För i gemene mans ögon är monarki inte ett statsskick. “Istället för att resonera kring 

monarkin som institution upptäcker man att man pratar om kungen som person.”   

 

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1294/1294282_hela_boken.pdf#page=36
http://www.som.gu.se/digitalAssets/1294/1294282_hela_boken.pdf#page=36
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Dock finns det en paradox i vårt förhållande till kungafamiljen. Hon menar att vi 

”mystifierar” kungafamiljen som människor som inte är som oss ”vanliga” samtidigt som vi 

”avmystifierar” dem, alltså ser likheterna mellan dem och oss.  

Åse skriver att det är en brist på nyanserade och analyserande beskrivningar av svensk 

monarki och kunglighet. Hon menar att en orsak till detta är att monarkin betraktas som något 

som utspelar sig i den politiska periferin. (2009) 
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6. Definitioner 

Här definierar vi de begrepp vi använder oss av i denna uppsats.  

 

6.1 Kläder 

Definition: Texter som rör alla i kungafamiljens kläder inklusive Daniel Westling med familj 

och övriga gäster under bröllopet och festerna innan. Det kan till exempel handla om vilken 

designer som skapat en viss klänning. Vi har inte inkluderat betygsättning av kläderna då vi 

anser att de inte uppfyller våra krav på artikel eller reportage. Inom den här kategorin ingår 

även texter skrivna om vigselringen.  

 (Se exempel i bilaga 1) 

 

6.2 Kortegeväg 

Definition: Texter som rör hur bröllopsparet ska ta sig från Storkyrkan till det kungliga slottet 

samt händelser under kortegen. Till exempel artiklar om vilka fordon som var med under 

kortegen. 

(Se exempel i bilaga 2) 

  

6.3 Gäster 

Definition: Texter som rör vilka som är bjudna till bröllopet och till kringliggande 

evenemang. Även hur gästerna bor under bröllopet och hur de tog sig till Stockholm. 

(Se exempel i bilaga 3) 

  

6.4 Fester 

Definition: Texter som handlar om fester som skett i anslutning till bröllopet, men som har 

varit innan själva bröllopet. Här placerar vi bland annat in möhippa och svensexa. 

(Se exempel i bilaga 4) 

  

6.5 Ockelbo 

Definition: Texter som rör Ockelbo, som är Daniel Westlings hemort. 

(Se exempel i bilaga 5) 
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6.6 Love Stockholm 

Definition: Texter som rör festivalen Love Stockholm som hölls i Stockholms stad mellan den 

sjätte juni och den 19 juni. 

(Se exempel i bilaga 6) 

 

6.7 Allmän 

Definition: Texter som handlar om de övriga medlemmarna i kungafamiljen, t.ex. om Prinsen 

och Sofias förhållande, om hur prinsessan Lillian mår, hur Prinsessan Madeleine mår. Även 

texter som handlar om Victorias och Daniels kärlek till varandra, handlar om monarkin 

överlag samt om kungafamiljens vänner. 

(Se exempel i bilaga 7) 

 

6.8 Smekmånad 

Definition: Texter som rör vart, när och hur bröllopsparet ska åka på smekmånad. Även 

kostnader för hela resan. 

(Se exempel i bilaga 8) 

   

6.9 Vigsel 

Definition: Texter som rör det som ska hända och det som hände under själva vigseln i 

kyrkan. Även händelser utanför kyrkan såsom ”första kyssen”. 

(Se exempel i bilaga 9) 

  

6.10 Middagen 

Definition: Texter som rör allt som händer under middagen och festen efter bröllopet. Dock 

kommer inte talen inbegripas i det här begreppet då det hamnar i en egen kategori. 

Under middagen förekom det många tal som blev mycket omskrivna i Aftonbladet. Vi har 

inte valt att räkna med dessa eftersom de har varit en direkt upprepning av vad personen sa i 

talet. Vi anser inte att de passar in på de kriterier vi har för artikel, reportage eller notis.  

(Se exempel i bilaga 10) 

 

6.11 Press 

Definition: Artiklar som rör journalister eller pressen på plats för bröllopet. 

(Se exempel i bilaga 11) 
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6.12 Väder 

Definition: Artiklar som rör hur vädret ska bli under bröllopet. 

(Se exempel i bilaga 12) 

 

6.13 Presenter/Lysning 

Definition: Artiklar som rör det som händer under parets lysningar samt vilka presenter de får. 

(Se exempel i bilaga 13) 

 

6.14 Turistnäring 

Definition: Texter som handlar om turismen i Stockholm under perioden för bröllopet.  

(Se exempel i bilaga 14) 

 

6.15 Förberedelser 

Definition: Texter som handlar om förberedelser inför bröllopsdagen. 

(Se exempel i bilaga 15) 

 

6.16 Säkerhet 

Definition: Texter som handlar om säkerheten kring bröllopet.  

(Se exempel i bilaga 16) 

 

6.17 Haga slott 

Definition: Texter som rör Haga slott som är Victoria och Daniels kommande bostad.  

Anledningen till att vi valt att ha den här kategorin är att renoveringen av slottet görs av 

Statens Fastighet Verk (SFV) och därför ingår i den statliga verksamheten som betalas av 

skattepengar.  

(Se exempel i bilaga 17) 

 

6.18 Kritisk text 

En text är kritisk om den utmanar en händelse eller person på ett ifrågasättande vis. Till 

skillnad från definitionen av en okritisk text som mer fungerar som ett referat. Texten ska ha 

en kritisk infallsvinkel. Nils Hansson menar att ”Fokus ligger på det som inte fungerar och 

som på ett eller annat sätt kan beskrivas som ett missförhållande.” (2009) 

Kritik kan framföras på flera olika sätt. Därför behöver en text som är negativ inte vara 

kritisk. Frågan varför? är den viktigaste frågan som journalisten ska ställa.  
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En grävande journalist ska ställa sig frågorna: Vad finns under ytan? Vad försöker man dölja? 

Och varför? (Hansson, 2009)  

(Se exempel i bilaga 18) 

 

6.19 Delvis kritisk text 

Text där en del innehållet har någon form av kritiskt förhållningssätt, dock inte hela texten. 

Ett slags mellanting mellan kritisk och okritisk där huvudmålet inte har varit att ifrågasätta. 

Texten är en återgivning av vad som har hänt, men också en fråga eller ett kritiskt 

förhållningssätt till händelsen. Det kan vara en kritisk fråga eller en kritisk mening. 

(Se exempel i bilaga 19) 

 

6.20 Okritisk text 

Text där det inte förekommer ett kritiskt förhållningssätt till kungahuset eller institutionerna 

runt om. En text som bara konstaterar att något ska hända som inte ställer frågan varför eller 

på vilket sätt det påverkar andra människor eller händelser. Som ett referat.  

(Se exempel i bilaga 20) 

 

6.21 Uppdelning av texterna 

Vi har valt att dela upp texterna vi undersökt genom att kalla dem artiklar, reportage och 

notiser. Detta för att strukturera i vår empiriska materialinsamling. Det finns däremot inget 

intresse i denna studie att fördjupa sig i vilken sorts genre som förekommer mest.  

 

Artikel: Den är uppbyggd av en ingress, brödtext och mellanrubriker. Den ska innehålla minst 

en källa, alltså att reportern har ställt en fråga till en källa. Reportern är inte närvarande i en 

artikel. 

 

Reportage: En något mer närvarande reporter berättar på ett målande sätt om händelser. I 

texten finns en större frihet att detaljera händelser och ge läsaren en känsla av att vara på 

plats. 

 

Notis: En text som är ungefär som en artikel men mycket kortare. Innehåller ingen ingress. 
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7. Metod och material 

Vi har jämfört två av Sveriges största tidningar – Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi valde 

dessa utifrån vissa kriterier: 

  

-  Tidningarna ska inte vara ägda av samma koncern. Aftonbladet ägs av Schibsted 

och Dagens Nyheter ägs av Bonnier. Detta var viktigt för oss eftersom vi inte ville 

ha två tidningar som har samma ledning och som går under samma policy. 

-  Tidningarna ska vara en kvällstidning och en morgontidning. Detta därför att vi vill 

se skillnaden mellan hur många texter vardera tidningen publicerade under vår 

valda period. 

-  Aftonbladet och Dagens Nyheter har ungefär samma upplaga. 2009 hade Dagens 

Nyheter en upplaga på 316 200 tidningar dagligen. Aftonbladets upplaga var samma 

år 358 600 nummer. 

- Både Aftonbladet och Dagens Nyheter kommer ut alla dagar i veckan. 

  

Som studiematerial har vi använt papperstidningarna mellan 1 juni 2010 till 25 juni 2010. Vi 

hade först tänkt utgå från Mediesök på internet men efter att ha gjort provsökningar inser vi 

att resultatet vi kommer få fram är för begränsat till de sökord vi väljer. Det blir ett urval som 

inte stämmer överens med den undersökning vi vill göra. Vi valde istället att utgå ifrån 

papperstidningen då vi helt säkert vet att vi får ta del av allt tryckt material från denna period. 

Då papperstidningen inte finns kvar i arkivet så har vi studerat tidningarna på mikrofilm. 

 

Vi har undersökt större delen av de båda tidningarna. I Aftonbladet har vi valt bort 

Sportbladet och deras bilagor som ”Klick!”, ”Aftonbladet Res”, ”Söndag”, ”Sofis mode” och 

Korsordsbilagor. Det här på grund av de artiklar som skrivs i dessa bilagor inte är väsentliga 

för vår undersökning.  

Aftonbladet hade även under perioden innan bröllopet en kampanj som kallades ”Säg JA” där 

svenska folket fick fria till sina partners. Under dessa sidor visades även texter och bilder från 

andra människor i Sverige som gift sig under perioden innan det kungliga bröllopet. Den här 

delen kommer heller inte att räknas med i undersökningen då den tydligt inte är nyheter eller 

hamnar i vårt undersökningsområde. Bilagor som ”Kyssen” och ”Royal” räknas heller inte 

med i studien då dessa är bildbilagor med bildtexter som de enda texterna. Dessa bilagor är 

inte ämnade att vara kritiskt granskande utan mer en bilaga som läsaren kan spara.  
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Mellan den 15 juni till den 19 juni ger Aftonbladet ut en bilaga som heter ”Bröllopsbladet”, 

där publiceras alla texter som handlar om det kungliga bröllopet alltså räknas den här bilagan 

med i studien. Dagen efter bröllopet gav Aftonbladet ut en bilaga vid namn ”Tack! Ni gav 

mig min prins”. Här räknas de texter med som ej har skribentens egna tankar eller 

värderingar. 

 

I Dagens Nyheter har vi också undersökt större delen av tidningen. Däremot inte bilagor som 

”Bok-Lördag”, ”På Stan”, ”Bostad”, ”Motor” samt ”Sport”. Bilagor som ingår i studien är 

”DN Bröllopet” som kom ut den 20 juni och där publicerades alla texter om det kungliga 

bröllopet. Kultur/Nöjes bilagan ingår också i studien. 

 

Gemensamt för båda tidningarna är att de texter som tydligt enbart innehåller skribentens 

egna tankar, värderingar och åsikter inte undersöks. Där räknas texter som krönikor, kåserier, 

paneler och betygsättning av kläder och tal in. 

Debattsidor och ledare räknas inte heller in i studien. En av anledningarna till detta är, som 

Weibull och Gustavsson förklarar att: 

“Nästan alla tidningar deklarerar fortfarande partipolitisk inriktning, åtminstone formellt. Med 

detta menas givetvis inriktningen på tidningens ledarsida, inte nyhetsinnehållet.” (1999) 

Eftersom debattsidan och ledarsidan alltså speglar tidningens politiska sida, så väljer vi att 

inte ta med dessa sidor i vår empiri. Vi vill enbart rikta in oss på sidor skrivna av journalister 

som ska ha en objektiv rapportering av händelser.  

 

Varför vi valt att undersöka just tidningsfältet är eftersom vi upplevde att tröskeln för vad som 

skulle hamna under nyhetssidorna och som rörde bröllopet under vår valda period var extremt 

låg. Även tv rapporterade många timmar från bröllopsförberedelserna men att undersöka 

nyhetsprogram på tv innebär flera svårigheter. Att få tillgång till nyhetsprogram från så långt 

bak i tiden hade krävt tillgång till till exempel SVT's arkiv. Dessutom förekom inte 

bröllopsnyheter i tv-nyheterna så frekvent som de gjorde i tidningarna. Du kan alltid välja 

bort tv-program när du väljer att titta på tv. I tidningar behöver du i och för sig inte läsa 

artiklarna men de kommer ändå att passera dig när du bläddrar. 

  

En anledning till att vi valde en morgon- respektive en kvällstidning är att vi får möjligheten 

att jämföra de olika tidningstyperna i vårt ämnesområde. Det kan ge ännu ett perspektiv på det 

resultat vi får fram. Weibull och Gustavsson förklarar att de flesta som läser en kvällstidning, 
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läser även en lokal morgontidning regelbundet. (1999) Alltså är kvällstidningarna ofta ett 

tillval. Genom att studera dessa två tidningstyper får vi ta del av ett likadant nyhetsflöde som 

många svenskar upplevde under den tidsperiod vi valt. 

 

Artiklar som handlar om SVT eller TV4 och själva tv-produktionen kring bröllopet kommer 

vi inte behandla i vår undersökning. Detta eftersom de är riktade mot bolagen. Vi kommer 

heller inte att undersöka texter som handlar om tittarsiffror då vi inte anser att det är relevant 

för vår studie. 

 

Anledningen till att empirin samlas in under just den här tidsperioden är att vi antog att det 

under den här tiden skulle publiceras mycket texter under en kort tid. Vi antog att 

bevakningen av bröllopet skulle kulminera veckorna innan bröllopet och att det då skulle 

finnas tillräckligt med material för att kunna göra en undersökning som rättvist kan visa ett 

resultat under den här specifika tidsperioden. Hade vi haft mer tid på oss hade ett alternativ 

varit att välja ut en eller fler veckor varje månad från att Daniel och Victoria förlovade sig tills 

bröllopsdagen.  

 

7.1 Empirisk insamling 

Vi har räknat alla texter som uppfyller våra kriterier. De har kategoriserats efter: 

- artikel, notis eller reportage 

- kritisk, delvis kritisk eller okritisk 

samt 

- ämnesområde (se lista för definition) 

Därefter har de sammanställts till en procentuell jämförelse med varandra. Detta för att se hur 

stor andel som varit kritiska och så vidare.  

 

7.2 Val av metod: 

Kvantitativ innehållsanalys 

Vi har valt att analysera vår empiri med hjälp av en kvantitativ innehållsanalys. 

I boken Metoder i kommunikationsvetenskap tar författaren Åsa Nilsson upp fyra viktiga 

riktlinjer för att kunna göra en kvantitativ innehållsanalys. (2009) Den första punkten 

behandlar objektivitet som en förutsättning för analysen. Med objektivitet menas att resultatet 

ska vara oberoende av vilken forskare som gör analysen. En annan forskare ska kunna göra 

samma undersökning och komma fram till samma resultat. 
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För att detta ska kunna ske måste analysen har en systematisk uppbyggnad. Det betyder i vårt 

fall att vi definierar tydligt vad det är vi analyserar. Vi har bestämda urvalskriterier när vi 

väljer vilket material vi senare ska analysera och undersökningens omfattning styrs av den. 

Kvantitet innebär att vi använder oss av variabler som ska kunna beskrivas kvantitativt. 

  

Den sista punkten som är essentiell när man väljer att göra en kvantitativ innehållsanalys 

handlar om att det innehåll man analyserar ska vara manifest, alltså vara tillgängligt för varje 

iakttagare.  Hon skriver att ”Variablerna (mätinstrumenten) tillsammans med anvisningar om 

hur dessa ska tillämpas utformas entydigt så att subjektiv tolkning av innehållet minimeras. På 

samma sätt begränsas tolkning av implicita och dolda budskap.” 

Vårt material ska analyseras efter dessa fyra punkter. Det svåra är att systematiskt dela upp 

vad vi letar efter i kategorier som står för sig själva och som inte är tvetydiga. 

Vad som definieras som kritik är inte helt enkelt att veta tills vi har tidningarna framför oss. 

När vi diskuterat vad vi anser borde tillhöra en kritisk granskning kom vi fram till att den kan 

komma att handla om omkostnader för renoveringen av Storkyrkan, Försvarsmaktens insatser, 

Stockholms stads trafikkontors merkostnader, Polisens bevakning och ”folkets gåva” (de 

1000 glas som svenska folket gav som present). 
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7.4 Metodkritik 

Vi inser att det finns nackdelar med vårt val av tidningar. Aftonbladet säljs enbart i 

lösnummer och det går inte att prenumerera på tidningen. Dagens Nyheter kan man däremot 

både prenumerera på och köpa som lösnummer. Det här innebär att läsarna som köper 

Aftonbladet hela tiden gör ett aktivt val med att köpa just den tidningen för att man anser att 

det finns något i innehållet som intresserar den. 

Som prenumerant på DN gör man inte det aktiva valet, då tidningen alltid finns i din brevlåda 

på morgonen. Eftersom vi studerar skillnaden eller likheten mellan de olika tidningstyperna är 

det här ett problem vi inte ha kunnat gå runt, då alla stora morgontidningar i landet går att 

prenumerera på medan det inte går med någon av kvällstidningarna. 

 

Anledningen till att vi valt att undersöka materialet i tidningarna under just den här 

tidsperioden beror på att vi upplever att det under den här tiden förekom flest artiklar i 

tidningarna och bröllopet nämndes allt mer frekvent i pressen. Att vi har valt att undersöka 

även efter bröllopet beror på att vi vill se om det kommer några artiklar som kritiskt granskar 

och ger oss en bild av till exempel hur stor den totala kostnaden blev. 

När vi skulle välja tidsperiod resonerade vi som så att tiden runt bröllopet var rapporteringen i 

sitt mest aktiva skede. En längre tidsperiod innebär att materialet skulle växa till en mängd 

som skulle vara svår att överblicka och mer tidskrävande. Däremot är vi medvetna om att det 

nära inpå bröllopet säkert är färre kritiska texter om monarkin och bröllopet än vad det skulle 

ha varit om vi valt en längre tidsperiod. Då vi var tvungna att avgränsa vår empiri så föll det 

sig att vi valde den här perioden ändå, då vi kände att den här perioden skulle vara mest 

intressant. I och med valet av tidsperiod inser vi att undersökningen inte speglar hur 

rapporteringen sett ut kring bröllopet sedan förlovningen tillkännagavs utan bara för vår valda 

period - 1 juni till den 25 juni 2010.  
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8. Resultat 

8.1 Dagens Nyheter 

Under perioden 1 – 25 juni 2010 tryckte Dagens Nyheter (DN) 48 texter som passade in på 

våra kriterier. 

 

Av de 48 texter är 41 stycken okritiska, fem stycken är delvis kritiska och två är helt 

kritiska. 

 

86 % av texterna i Dagens Nyheter var okritiska. 

10 % av texterna i Dagens Nyheter var delvis kritiska. 

4 % av texterna i Dagens Nyheter var helt kritiska. 

 

De ämnen som DN skrev mest om är:  

1. Monarki allmänt 10 stycken 

2. Förberedelser 5 stycken 

3. Säkerhet samt Vigsel 4 stycken (vardera) 

4. Gäster, Press, Turistnäring samt Middag 3 stycken (vardera) 

5. Kortege, Love Stockholm samt Fester 2 stycken (vardera) 

6. Kläder, Ockelbo, Dagsplanering, Haga Slott, Eftersnack samt Lysning 1 styck (vardera) 

7. Smekmånad 0 stycken 

 

Övriga resultat 

1 juni – En text 

2 juni – En text 

3 juni – Två texter 

4 juni – Inga texter 

5 juni – Inga texter 

6 juni – En text 

7 juni – Två texter 

8 juni – Inga texter 

9 juni – Inga texter 

10 juni – Inga texter 

11 juni – En text 



 

  29 (58) 
 

12 juni – Två texter 

13 juni – En text 

14 juni – Inga texter 

15 juni – Tre texter 

16 juni – Fyra texter 

17 juni – Tre texter 

18 juni – Fyra texter (Detta datum släppte DN även en Bröllopsbilaga i Kultur/På Stan-delen, 

i den delen fanns en text) 

19 juni – åtta texter 

20 juni – åtta texter (samtliga texter återfinns i en extra bilaga – DN BRÖLLOPET) 

21 juni – Fyra texter 

22 juni – Två texter 

23 juni – Inga texter 

24 juni – En text 

25 juni – En text 
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Resultat 

8.2 Aftonbladet 

Under perioden 1-25 juni 2010 tryckte Aftonbladet (AB) 146 texter som passade in på våra 

kriterier.  

 

Av de 139 texterna är 126 stycken okritiska, tre stycken är kritiska och sju stycken är delvis 

kritiska. 

 

93 % av texterna i Aftonbladet var okritiska. 

5 % av texterna i Aftonbladet var delvis kritiska. 

2 % av texterna i Aftonbladet var helt kritiska. 

 

Det ämne som AB skrev mest om är: 

1. Monarki allmänt 24 st 

2. Förberedelser 17 st 

3. Gäster samt fester 13 st 

4. Vigseln 12 st 

5. Säkerhet samt smekmånad 7 st vardera 

6. Kläder + ring samt kortegeväg 6 st vardera 

7. Väder samt presenter lysning 5 st vardera 

8. Ockelbo samt eftersnack 4 st vardera 

9. Dagsplanering 3 st 

10. Turistnäring samt Love Stockholm 2 st 

11. Press samt Haga slott 1 st 

 

Övriga resultat 

1 juni – En text 

2 juni – Två text 

3 juni – en text 

4 juni – en text 

5 juni – två texter 

6 juni – fem texter 

7 juni – två texter 
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8 juni – fem texter 

9 juni – fyra texter 

10 juni – tre texter 

11 juni – fyra texter 

12 juni – fyra texter 

13 juni – fyra texter 

14 juni – fyra texter 

15 juni – fem texter 

16 juni – tio texter 

17 juni – 17 texter 

18 juni – 20 texter 

19 juni – 18 texter 

20 juni – elva texter  

21 juni – tre texter 

22 juni – fyra texter 

23 juni – fem texter 

24 juni – två text 

25 juni – En text 
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8.3 

 
 

Cirkeldiagrammet visar den procentuella fördelningen av okritiska, kritiska och delvis kritiska 

texter i Aftonbladet. 

 

 

8.4  

 
 

Cirkeldiagrammet visar den procentuella fördelningen av okritiska, kritiska och delvis kritiska texter i 

Dagens Nyheter. 
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8.5  

 

 

Diagrammet visar antal publicerade texter om bröllopet under 1 juni till 25 juni 2010 i 

Aftonbladet respektive Dagens nyheter.  
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9. Analys 

Katz, Gurevitch och Haas skriver om olika behov som människorna vill få tillfredsställda 

genom medierna, vilket är något som går att applicera på resultatet av den här studien.  

Rapporteringen har definitivt spelat på det kognitiva behovet, som att få information, kunskap 

och förståelse. Mycket av rapporteringen i respektive tidning har varit för att informera om 

hur det kommer att gå till under själva vigseln, middagen och kortegen. Uppslag med kartor 

och klockslag för varje enskild händelse får läsaren en tydlig uppsikt och kunskap om vad 

som kommer att ske. Rapporteringen har även försökt att ge en insyn i hur det är att vara 

medlem i kungafamiljen innan bröllopet. I och med den insynen kan läsaren också få en större 

förståelse för evenemanget. Läsaren får veta hur mycket säkerheten för bröllopet kommer att 

kosta, vilka gäster som kommer, hon får läsa om Victoria och Daniels nya boning och Haga 

Slott. Samtidigt som dessa saker täcker det kognitiva behovet kan vi också täcka in en del av 

flyktbehovet. Läsaren får, i Aftonbladet, se otaliga bilder från fina middagar, klänningar och 

kändisar som kommer att komma på bröllopet. De får läsa texter om bröllopsmenyn, 

klänningen och artister som sjunger för Victoria och Daniel under bröllopsdagen. Många 

texter handlar om saker som en vanlig medborgare bara kan drömma om, alltså är det här ett 

ypperligt tillfälle att få drömma sig in i deras värd och ta till flykten från vardagen till 

glamouren i det kungliga bröllopet. Läsarna kan, för runt 20 kronor som tidningarna kostar 

drömma sig bort i bröllopets värld och beskåda det utan att själv behöva byta om till frack. 

Det största behovet som rapporteringen täcker in, enligt studien, är det känslomässiga 

behovet. Rapporteringen kring det kungliga bröllopet spelar mestadels på just detta behov. 

Eftersom bröllopet i grund och botten handlar om kärleken mellan två personer spelar mycket 

av rapporteringen på just på den känslan. Däremot är det som visas i tidningen den 

medialiserade bilden av kärlek. I Aftonbladet skrevs det mycket om känslor, Victorias sorg 

över att prinsessan Lillian inte mår bra, hur kära paret såg ut när det var på middag och hur 

nervös Daniel är. Det är väldigt mycket känslor och läsaren får leva sig in i deras liv och själv 

bli glad, ledsen eller upprörd.  

I Dagens Nyheter blir även här det känslomässiga behovet tillfredsställt, speciellt dagarna 

innan och efter bröllopet. Det är då det publiceras texter om prinsessan som fick sin 

drömprins och sagan som blev sann. 

Det sociala behovet blir också tillfredsställt genom rapporteringen. Genom de artiklar, 

reportage och bilder som tidningarna publicerar blir det här ett stort samtalsämne. Eftersom 
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båda tidningarna dessutom ägnade väldigt mycket utrymme åt det kungliga bröllopet så finns 

det också ännu mer att prata om.  

Ett behov som inte lika tydligt blir tillfredsställt genom bröllopsrapporteringen är det 

personliga behovet. Det är svårt att se att texterna hjälper till att öka självförtroendet eller att 

höja någons status. 

  

Jesper Strömbäck menar att det som medierna skriver mest om är det som ligger högst på 

deras dagordning. Det innebär att det som blir mest uppmärksammat i medierna är det som 

medierna också vill ska få mest uppmärksammat. I det här fallet har det varit tydligt att, 

framför allt i Aftonbladets fall, få upp det kungliga bröllopet och kungafamiljen på 

dagordningen. I Dagens Nyheter är det däremot inte lika tydligt, då det inte är 

bröllopsrapporteringen som dominerar förrän dagen innan bröllopet fram till dagarna efter.  

 

Håkan Hvitfelt har punktat upp olika kriterier för att en händelse ska bli en nyhet och många 

av kriterierna passar in på många av de texter vi läst.  

En del av artiklarna har handlat om politik, ekonomi och brott som kan komma att ske under 

bröllopsveckan. Eftersom hela evenemanget äger rum i Sverige så är det ett kort geografiskt 

avstånd och det är även kort kulturellt avstånd då bland annat monarkin är en del av den 

svenska kulturen. 

Alla texter har på något sätt handlat om händelser eller förhållanden som man vill skildra. 

De har inte alltid varit sensationella eller överraskande saker som publicerats, men det är ofta 

som händelserna försökts göra sensationella med överrubriker som ”Exklusivt” och en 

lockande ingress. 

Att texterna handlar om enskilda elitpersoner är ett faktum i de flesta av texterna som lästs i 

studien, då kungafamiljen är elitpersoner.  

Den sjätte av Håkan Hvitfelts punkter är att händelserna ska beskrivas enkelt. Här kan vi dra 

paralleller till tabloidiseringen då nyheter enligt den teorin ska uppfylla att slags 

”enkelhetskrav”. Vidare i Hvitfelts punkter beskriver han att texterna ska vara relevanta och 

viktiga och i och med att bröllopet rent konkret handlar om det statskick vi har i Sverige är 

definitivt texterna som publicerats relevanta och viktiga.  

Hela bröllopsperioden pågår under juni månad och alla texter har ett gemensamt tema; 

bröllopet. Att texterna har negativa inslag är däremot något som är mindre förekommande. 

Det finns en del texter som handlar om en negativ händelse, som till exempel att prinsessan 

Lillan är sjuk eller att Kungaslupen kraschade. Skillnaden mellan en text som är 
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ifrågasättande och en som återberättar en negativ händelse är en viktig skillnad, framförallt i 

denna studie. 

I många av texterna finns så kallade ”anonyma källor” och ”väl initierade källor” som får 

komma till tals men att det skulle vara elitpersoner som ofta förekommer som källor är inte 

något som vi kan understryka och därmed inte knyta till vår empiri. 

Därmed går det att säga att mycket av rapporteringen passar in på flera av de punkter som 

Hvitfelt tar upp för att en händelse ska hamna på förstasidan. 

 

Ingela Wadbring skriver att kändisjournalistik är mer accepterat i dagstidningar idag än vad 

det var för 15 år sedan, däremot är det fortfarande fler som tycker att det inte hör hemma här. 

Väldigt mycket av det som publicerats om bröllopet handlar om så kallade kändisar. Det är 

inte heller enbart brudparet som varit kändisarna i texterna, utan det har i båda tidningarna 

skrivits om vilka kända gäster som ska komma till bröllopet, vilka artister som ska uppträda 

under middag och vigsel.  

Aftonbladet har varit mer inriktat på kändisar under hela den period som studerats medan 

Dagens Nyheter var mer inriktade på kändisar precis innan bröllopet och dagarna efter.  

Eftersom Aftonbladet är en kvällstidning med drag från populärpressen så är det däremot inte 

konstigt att de är mer kändisinriktade jämfört med Dagens Nyheter då det är en 

morgontidning. 

 

I och med kändisjournalistik kommer vi också in på kommersialiseringen, som bland annat 

Denis McQuail forskat om. Nyheter ska attrahera en bred publik och annonsörer samt att den 

ska vara billig leder till att det blir färre texter som kan förolämpa och fler texter som är 

underhållande och lätta att ta till sig.  

86 procent av Dagens Nyheters texter kring bröllopet var helt okritiska respektive 93 procent i 

Aftonbladet. Dessa siffror talar nästan för sig själva. Här är det tydligt att de kritiskt 

granskande frågeställningarna som rör bröllopet inte varit prioriterade. Ett kritiskt granskande 

kräver ofta mer information, vilket leder till att texterna blir tyngre och längre och kräver 

därmed en större ansträngning för läsaren. Men i och med kommersialiseringen och 

tabloidiseringen blir allt fler nyheter förenklade och kortare.  

Att andelen kritiska artiklar är större i Dagens Nyheter kan till en del förklaras av Josefine 

Sternvik som skriver om riskerna med tabloidiseringen. Om de vanliga morgontidningarna 

ändrar sig och satsar mer på de unga så finns det risk att de trogna läsarna inte känner igen sig 

och slutar att köpa tidningen. Försvinner de som köper morgontidningen försvinner också 
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annonsörerna och då kan inte en morgontidning överleva. Alltså är det viktigt att en 

morgontidning håller fast i sin sedvanliga rapportering och inte gå för långt i 

kommersialiseringen eller tabloidiseringen. 

Däremot behöver det här inte vara de enda skälen till att de kritiska artiklarna inte är fler. Det 

kan också bero på som McManus skriver, att mediet vill tillfredsställa alla olika parter som 

nyhetskällor, annonsörer, investerare och ägare för att i slutändan gå med vinst. 

Det kan vara så att tidningarna i detta fall vill tillfredsställa sina källor till nyheterna kring 

bröllopet, som i de flesta fallen är kungafamiljen. Förlorar tidningen kungafamiljens och 

källornas förtroende tappar de också en ingång till nyheterna.  

 

Det märks att även medielogiken har spelat in när det kommer till bröllopsrapporteringen. Det 

innebär att mediet väljer att berätta om händelser som går att spetsas till, förenklas, 

konkretiseras, stereotypiseras och personifieras. Det kan vara exemplet på när Aftonbladet 

hade tagit en bild på Victoria när hon lämnade ett gym, då spetsades texten till och Victorias 

formkurva hyllades. Däremot är det svårt att veta hur pass tillspetsade händelserna är, då vi 

inte har den insynen i redaktionerna. 

Prins Daniel blir stereotypiserad som ”den vanliga killen” och blir personifieringen av ”den 

vanliga killen” som gör en klassresa.  

Händelserna blir också väldigt konkretiserade i tidningarna, de visar tydlig grafik om hur både 

vigsel och kortege kommer att gå till. Det finns kartor och nästan exakta tidscheman som 

förklarar vad som ska hända under bröllopet. Mer konkret än så blir det inte för läsaren. 

 

Journalistiken är på väg mot att bli allt mer och mer marknadsstyrd, enligt McManus. Det är 

ett överskott av information i samhället och det leder till att innehållet måste anpassas mer 

och mer till publiken. Även Wadbring är inne på samma bana och menar att 

mediekonkurrensen gör att man måste anpassa sig mer till publiken. Tre fjärdedelar av 

journalistkåren håller med om det faktum att man ska ge sin publik valuta för pengarna. Och 

om man ska gå efter vad McQuail anser att det är publiken vill ha så är det enkla nyheter och 

underhållning som går hem hos den stora massan. Kriterier som många av de texter som är 

med i vår studie passar in på. 

 

Cecilia Åse beskriver en tveeggad relation till kungafamiljen som både är en vanlig familj och 

människor som lever i en slags sagotillvaro. Samtidigt är den en paradox i sig att känna 

samhörighet med kungafamiljen och samtidigt endast kunna drömma om att hamna i samma 
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salonger. En anledning till att det inte förekommit samma antal kritiska texter som okritiska 

kan vara att vi på grund av denna teori legitimerar de extra utläggen ur statskassan för att vi är 

med och känner en slags samhörighet med det som händer i kungafamiljen. Ett bröllop, även 

om det är ett kungligt sådant, är en ceremoni som både du och jag kan gå igenom. 

 På grund av den ”personifierade” synen som folk har på kungafamiljen och det faktum att vi 

inte ser monarkin som ett statsskick går det att dra paralleller med att människor håller ”vi:et” 

högt och därför anser det skäligt att bröllopet kostar skattepengar.  

Åse beskriver dessutom uppfattningen av monarkin som något som utspelar sig i den politiska 

periferin. (2009) Detta kan vara en av anledningarna till att varken Aftonbladet eller Dagens 

Nyheter lagt ner särskilt mycket krut på att skapa debatt kring bröllopet och vad det innebär 

för skattebetalarna i slutändan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.som.gu.se/digitalAssets/1294/1294282_hela_boken.pdf#page=36
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10. Slutdiskussion 

Om man ska se till procentfördelningen så följer AB och DN varandra. AB hade 137 texter 

sammanlagt som rörde det kungliga bröllopet medan DN hade 48 stycken. I procent blir 

andelen helt okritiska texter i AB 93 procent samt 85 procent i DN.  

 

        Okritisk                   Kritisk               Delvis kritisk 

AB (137 texter)       93 %  2 %                             5 % 

DN (48 texter)         86 %  4 %              10 % 

 

Det är intressant att båda tidningarna följer varandra procentuellt. Trots att det är stor skillnad 

i hur mycket tidningarna har skrivit om bröllopet så blir procentsatsen när det gäller vilken 

grad av kritik som framkommit inom ramarna av varandra.  

 

Eftersom vi jämfört hur mycket de båda tidningarna skrivit om bröllopet är det intressant att 

se att AB under samma period som DN haft nästan tre gånger så många texter. Detta tror vi 

beror på att AB är en kvällstidning och att det är en genre som mer välkomnar den sortens 

journalistik. Vi återkopplar detta resultat till Weibull, Hadenius, Wadbring som skriver att ett 

utmärkande drag för just kvällstidningarna är att de hämtar sina idéer från populärpressen 

vilket innefattar en mjukare och mer underhållande journalistik. (2007) 

Detta skulle enligt oss kunna medföra att det finns många fler vinklar som kan kategoriseras 

som mjuka nyheter än hårda, som är mer svårmottagna av läsarna. Då blir det naturligt att 

andelen okritiska texter är fler än de kritiska.  

 

Kungafamiljen utgör en betydande del av den svenska medierapporteringen under ett helt år, 

både under stora evenemang men även mindre. Och en stor del av rapportering från 

Nobelmiddagen eller en invigning där kungen är med på är att faktiskt få en intervju med 

kungafamiljemedlemmarna. Monarkin är det svenska statsskicket, alltså en stor del av den 

svenska kulturen och därmed en viktig del för medierna att rapportera om. Skulle en tidning, 

tv-kanal eller radiostation av någon anledning förlora kontakten med hovet så skulle de också 

förlora en stor informationskälla. Daniel Nylén berättar om tiden som reporter på en 

kvällstidning i Sverige, där han hade hittat nyheter som inte var allt för fördelaktiga för 

kungahuset men som nyhetschefen valde att inte publicera på grund av rädsla för att få 
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kungahuset och hovet emot sig. McManus skriver om att medierna vill hålla sig väl med sina 

källor och ge dem utrymme. 

Här tror vi finns en av anledningarna till att andelen kritiska texter är så pass liten runt det 

kungliga bröllopet. Skulle Aftonbladet eller Dagens Nyheter förlora förtroendet från hovets 

eller kungafamiljens sida skulle de också kunna skära av tidningen från informationsflödet 

och göra så att de inte får några intervjuer med kungafamiljen. I det här fallet skulle det här 

vara förödande för tidningarna. Utan intervjuer eller information från hovet är det svårt att 

skriva något om det kungliga bröllopet eller om kungahuset resten av året. Alltså gäller det för 

tidningarna att på något sätt ”hålla sig väl” med hovet och inte sätta dem i dålig dager. Som 

McManus skrev så kan det innebära att ge mediekällan utrymme, och det har båda tidningarna 

onekligen gjort under perioden det kungliga bröllopet pågått. I denna studien kan det varit så 

att de kritiskt granskande artiklarna uteblivit på grund av att tidningarna vill tillfredsställa 

hovet och kungafamiljen. Däremot vet vi inte om det någonsin gått så långt att hovet har 

stängt av informationsflödet för någon svensk tidning, men det verkar onekligen som om det 

är något som tidningarna och andra medieföretag försöker att undvika. 

 

Tidningar vill i grund och botten sälja tidningar och tjäna pengar för att gå med vinst. För att 

sälja tidningar så måste det också finnas ett innehåll som intresserar publiken. Enligt de 

forskningar vi läst så vill läsarna ha underhållning och enkla nyheter. Om de är dramatiserade 

och personifierade är det lättare för publiken att ta till sig nyheterna. Texterna i den här 

undersökningen har handlat mycket om underhållningen och personifierade nyheter, vad Bird 

(1998) kallar ”infotainment”. Där försvinner den mer djupa informationen om t.ex. 

finansiering och varför saker är som de är. Så frågan är vad texterna egentligen lär ut, för i 

den här studiens fall känns det som om läsaren har fått ta del av den ytliga informationen. 

Men som medborgare finns det en vikt i att veta varför saker är som de är och var en del av 

skattepengarna går till. Det är dessutom en journalists plikt att förmedla sådan information till 

medborgarna. Visst har texter ägnats åt dessa ämnen, men de har försvunnit i mängden av den 

mer ytliga informationen. Så frågan är vem som egentligen bestämmer vad läsaren vill ha? Är 

det mediernas behov att tjäna pengar? Tidningen skriver om vissa saker, som till exempel 

under det kungliga bröllopet då det dominerade nyhetsrapporteringen i många medier. Vilket 

gör att det hamnar högt upp på mediernas dagordning och det leder till att det blir en snackis 

bland publiken. Därför blir läsarna förmådda att bli intresserade av det tidningarna skriver om 

och köper tidningarna för att hänga med i rapporteringen. Det leder i sin tur till att 

försäljningssiffrorna går upp och mediehusen märker att de säljer bra på det de skrivit och 
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skriver mer om det för att det märkbart går hem hos publiken. Eftersom det fortsätter så blir 

mediekonsumenten van vid den typen av rapportering och läsaren tror också att det är det som 

den vill läsa om.  

 

Journalister har enligt Asp (2007) en plikt att vara granskare av samhället. Samtidigt som de 

har en makt att påverka folks opinion och att färga samhället med deras rapportering. 

Innebörden av det här skulle kunna bli att om en tidning väljer att rapportera negativt kring 

det kungliga bröllopet skulle också tidningens publik bli mer negativt inställda till det och 

vice versa. Eftersom det visar sig i den här studien att det har publicerats få kritiskt 

granskande texter kan det också innebära att medborgaren har haft en positiv inställning till 

det kungliga bröllopet. 
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BILAGA 1-20 

Kläder - Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7283260.ab 

Kortegeväg - Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7331969.ab     

http://www.presstext.se/online/display.php?set=S13&xid=DN201006200356892655  

Gäster - Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7297723.ab  

http://www.presstext.se/online/display.php?set=S12&xid=e9858e2d89b8221d74e2ef48dec9d

80a  

Fester - Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7323983.ab  

http://www.presstext.se/online/display.php?set=S10&xid=0d5d6e70817ebeb64a96f0049392f

50d  

Ockelbo- Exempel:    

http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7335826.ab  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/festligheterna-i-ockelbo-har-borjat  

Love Stockholm- Exempel:  

http://www.presstext.se/online/display.php?set=S5&xid=DN201006070503939731  

Allmän- Exempel:  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/brollopsyran-boom-for-monarki  

http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7248187.ab  

Smekmånad- Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7340072.ab  

Vigsel- Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7312759.ab  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tio-sma-brudnabbar-vid-vigseln  

Middagen- Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7340101.ab  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/brollopsfest-langt-efter-soluppgang  

Press- Exempel: http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sex-har-anmalt-den-kungliga-

bevakningen-  

http://www.presstext.se/online/display.php?set=S2&xid=DN201006110984252363  

Väder- Exempel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/fint-vader-pa-brollopet  

http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7031209.ab  

Presenter/Lysning- Exempel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/rod-skulptur-dyraste-gavan  

http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7323483.ab  

Turistnäring- 

Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7228642.ab  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hotellrum-gapar-tomma  

 

http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7283260.ab
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7331969.ab
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S13&xid=DN201006200356892655
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7297723.ab
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S12&xid=e9858e2d89b8221d74e2ef48dec9d80a
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S12&xid=e9858e2d89b8221d74e2ef48dec9d80a
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7323983.ab
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S10&xid=0d5d6e70817ebeb64a96f0049392f50d
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S10&xid=0d5d6e70817ebeb64a96f0049392f50d
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7335826.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/festligheterna-i-ockelbo-har-borjat
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S5&xid=DN201006070503939731
http://www.dn.se/nyheter/sverige/brollopsyran-boom-for-monarki
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7248187.ab
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7340072.ab
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7312759.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tio-sma-brudnabbar-vid-vigseln
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7340101.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/brollopsfest-langt-efter-soluppgang
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sex-har-anmalt-den-kungliga-bevakningen-
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sex-har-anmalt-den-kungliga-bevakningen-
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S2&xid=DN201006110984252363
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fint-vader-pa-brollopet
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7031209.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/rod-skulptur-dyraste-gavan
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7323483.ab
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7228642.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hotellrum-gapar-tomma
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Förberedelser- 

Exempel: http://www.dn.se/nyheter/sverige/poliser-klas-upp-infor-brollopet  

http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7282116.ab  

Säkerhet- Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7316388.ab  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/brollopet-lockar-ficktjuvar  

Haga slott- Exempel: http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7309421.ab  

http://www.presstext.se/online/display.php?set=S3&xid=a920ebe3e693ffee1f88bb4e3c7999a

4  

Kritisk text – 

http://www.presstext.se/online/display.php?set=S1&xid=34480f675645bb3eda194fa5a2833e

7d  

Delvis kritisk text – http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7267481.ab  

Okritisk text - http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7267481.ab  
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http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7282116.ab
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7316388.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/brollopet-lockar-ficktjuvar
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7309421.ab
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S3&xid=a920ebe3e693ffee1f88bb4e3c7999a4
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S3&xid=a920ebe3e693ffee1f88bb4e3c7999a4
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S1&xid=34480f675645bb3eda194fa5a2833e7d
http://www.presstext.se/online/display.php?set=S1&xid=34480f675645bb3eda194fa5a2833e7d
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7267481.ab
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article7267481.ab
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BILAGA 21 

Studie – Aftonbladet 
 

1 juni 

”Svenska monarkin billig i drift”   Notis, Allmän, Oifrågasatt 

 

2 juni 

”Känslosamt” (om present från prinsessan Lillian) Artikel, Present/Lysning, Oifrågasatt 

”Turisterna stannar hemma”  Artikel, Turistnäring, Kritisk 

 

3 juni 

”Victorias stora sorg” (Prinsessan Lillian sjuk, kommer ej) Artikel, Gäster, Okritisk 

 

4 juni 

”De lyser – av kärlek”  Artikel, Lysning/Presenter, Okritisk 

 

5 juni 

”Lillian fick offra allt för kärleken”  Reportage, Allmän, Okritisk 

”Nu börjar kärleksfesten”  Artikel, Love Stockholm, Okritisk 

 

6 juni (Nationaldagen) 

”Sofia sover hos prinsen”  Reportage, Allmän, Okritisk 

”Vickans vänner skaffar barn”  Notis, Allmän, Okritisk 

”Fick gåvor till slottet”  Notis, Lysning/Presenter, Okritisk 

”Nu är det bara det sista fixandet kvar”   Reportage, Kläder, Okritisk 

”Victoria grattar Victoria” (om barn som grattar Victoria) Artikel, 

Presenter/Lysning, Okritisk 

 

7 juni 

”Här hyllar han Daniel”  Artikel, Allmän, Okritisk 

”Klänning: Wow!”  Artikel, Kläder, Okritisk 

 

8 juni 

”Storkyrkan känns liten”   Reportage, Förberedelser, Delvis 

kritisk 

”Daniel – Du får din prinsessa i vackert väder” Artikel, Väder, Okritisk 

”Victoria: Självklart mådde jag inte bra”  Reportage, Allmän, Okritisk 

”Gratis resa under bröllopsdagen”  Notis, Kostnad, Delvis kritisk 

”Horder av journalister till Stockholm”  Notis,  Press, Okritisk 

 

9 juni 

”De sjunger vid vigseln”  Artikel, Ceremoni, Okritisk 

”Skepp o'hoj – vilken middag”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Här får prinsen nog av pressen”  Artikel, Allmän, Okritisk 

”Campa kungligt” (Om IKEA-camping)  Reportage, Turistnäring, Okritisk 

 

10 juni 

”Glöm ej deo, Vickan”  Reportage, Kortege, Delvis kritisk 

”Vill ha mer Carola”  Artikel, Middag, Okritisk 

”Madeleine åker hem för att fira”  Artikel, Allmän, Okritisk 
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11 juni 

”Bröllopsstressen”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Så klickar du hem kronprinsessans bröllopsgarderob” Notis, Kläder, Okritisk 

”Bryter pakten med vännerna”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Kaptenen på slupen: Jag gjorde en felbedömning” Artikel, Kortege, Okritisk 

 

12 juni 

”Så höll de allt hemligt”  Reportage, Allmän, Okritisk 

”Alcazar och Darin bland de utvalda”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Madeleines skräckår”  Reportage, Allmän, Okritisk 

”Stilettklacken får du skippa”  Reportage, Kortege, Delvis kritisk 

 

13 juni 

”Nu mår hon bra” (Om Madeleine)  Artikel, Allmän, Okritisk 

”Härlig formkurva, Victoria”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Hennes hjärta är den största vinsten i livet”  Reportage, Allmän, Okritisk 

”Så tar Victoria sin Daniel”   Artikel, Dagsplanering, Okritisk 

 

14 juni 

”Westlings släkt får ta in på hotell”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Laddade för festen”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Victorias miljonklipp på vännerna” (om aktier) Artikel, Allmän, Okritisk 

”Läkarna redo nära altaret”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

 

15 juni 

”Daniel: Jag behövde tid”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Bara i Aftonbladet: SVT's bortklippta intervjuscener” Artikel, Allmän, Okritisk 

”Victorias hemliga möte med tärnan”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Sista natten med gänget”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Kaptenen drillar Westlings familj”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

 

16 juni – Alla texter finns i ”Bröllopsbladet” 

”Daniel: Jag är inte nervös än”   Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Parets präst föll handlöst”  Artikel, Vigsel,  Okritisk 

”Madeleine kan stjäla showen”  Reportage, Allmän, Okritisk 

”Halvmesyr i kyrkan” (Om altargångs-debatten) Artikel, Vigsel, Kritisk 

”Nobbar tärnor – väljer näbbar”  Artikel, Vigsel, Okritisk 

”De är bjudna till bröllopet” (2 uppslag)  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Emma Pernald är inne – Jonas Bergström ute” Notis, Gäster, Okritisk 

”Parets lyxiga slottsbostad”  Reportage, Haga slott, Okritisk 

”I hennes majestäts tjänst”  Artikel, Säkerhet, Okritisk 

”Ödet förde dem samman”  Reportage, Allmän, Okritisk 

 

17 juni – Alla texter finns i ”Bröllopsbladet” 

”Nu startar bröllopet”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Madeleine gör leende comeback”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Sessan på stan”  Artikel, Allmän, Okritisk 

”Här drillas alla näbbarna”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Sjunger – och håller kanske tal” (Om Carola) Artikel, Förberedelser, Okritisk 
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”Säkerhet för sju miljoner”  Notis, Säkerhet, Okritisk 

”Säkrar allt före festen”  Artikel, Säkerhet, Okritisk 

”Åskådarna smygfilmas – av polisen”   Artikel, Säkerhet, Delvis kritisk 

”Risk för regn i brudkronan, Victoria”  Notis, Väder, Okritisk 

”Din superguide till bröllopet”  Reportage, Dagsplanering, Okritisk 

”Redo för alla paradväder”  Artikel, Väder, Okritisk 

”Här blir det stjärnklart”  Reportage, Gäster, Okritisk 

”Vigseln – steg för steg”  Reportage, Vigsel, Okritisk 

”Kärleksfest – inte än”  Reportage, Love Stockholm, Delvis 

kritisk 

”Prinsens flickvän har fått en mentor”  Artikel, Allmän, Okritisk 

”Kärleksresan” (Om parets kärlek till varandra) Reportage, Allmän, Okritisk 

”Ockelbo redo för kunglig byafest”  Reportage, Ockelbo, Okritisk 

 

18 juni - Alla texter finns i ”Bröllopsbladet” 

”Kunglig tryckare”  Reportage, Fester, Okritisk 

”Norska spexet gjorde succé”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Körs bort från slottet av polis”  Artikel, Säkerhet, Delvis kritisk 

”Det blir sparris – resten är hemligt”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Daniel gjorde en sista koll hos son läkare”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Sessorna shopppade loss – före bröllopet”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”De väntade med kyssen”  Artikel, Vigsel, Okritisk 

”Kungen lämnar över till Daniel”  Notis, Vigsel, Okritisk 

”Här är era middagsgäster”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Kungahusen sluter upp”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”De får inte komma på festen”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Allt från adel till bönder”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Artisteliten som är bjuden på festen”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Rik som fattig – Alla vänner är välkomna”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Carola får inte gå på bröllopet”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Diktaturer bjudna till bröllopet”  Artikel, Gäster, Kritisk 

”Alla vill till Ockelbo”  Artikel, Ockelbo, Okritisk 

”Bröllopspresenterna från Daniels hemby: Ett läger för barn”     Artikel, Lysning/Presenter, 

Okritisk 

”Få full bröllopskoll”  Reportage, Dagsplanering, Okritisk 

”Väljer vagn efter väder”  Artikel, Väder, Okritisk 

 

19 juni – Alla texter finns i ”Bröllopsbladet” 

”Barnens hyllning gick rakt in i allas hjärtan”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Här brister det för Silvia”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Daniel: Blir nog nervöst”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Strålande Madeleine”  Artikel, Fester, Okritisk  

”Bennys hemliga låt spelas i kyrkan”  Artikel, Vigsel, Okritisk 

”Marie: De älskade vår show”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Party i natt i hemlighet”  Artikel, Fester, Okritisk 

”Efter genrepet – Gröna lund”  Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Hann hem på skolavslutning”  Artikel, Gäster, Okritisk 

”Vigseln steg för steg”  Reportage, Vigsel, Okritisk 

”Victoria och Daniel – Nu är det er tur”  Artikel, Vigsel, Okritisk 

”Uppladdningen – En riktig matfest”  Artikel, Fester, Okritisk 
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”Lite kaffe på sängen är bra”  Artikel, Allmän, Okritisk 

”Idag får vi veta slutet på Sagan om ringen”  Artikel, Kläder, Okritisk 

”Här provar Silvia sin klänning i Diors ateljé” Artikel, Kläder, Okritisk 

”Tre hot mot folkfesten”  Artikel, Säkerhet, Okritisk 

”Alla vad där – Utom brudparet”  Artikel, Kortege, Okritisk 

”Så blir vädret idag – timme för timme”  Artikel, Väder, Okritisk 

 

20 juni – Alla texter finns i ”Tack! Ni gav mig min prins” 

”Jaaa...sedan kom tårarna”  Artikel, Vigsel, Okritisk 

”Prinsar emellan”  Artikel,Vigsel, Okritisk 

”Kronprinsessans hemlighet tog andan ur alla åskådare” Artikel, Kläder, Okritisk 

”Kuppen: Här får Victoria sina favoritblommor” Artikel, Kortege, Okritisk 

”Känns mycket bra att ha fått en svärdotter”  Artikel, Middag, Okritisk 

”Experterna hyllar Daniel och Victorias brudvals” Artikel, Middag, Okritisk 

”Victoria och Daniel rockade loss till Roxette på dansgolvet” Artikel,Middag, Okritisk 

”Ockelbo hoppas på ett prinslyft”  Reportage, Ockelbo, Okritisk 

”Jubel för Daniel”   Artikel, Ockelbo, Okritisk 

”Knivman gripen i publiken”  Artikel, Säkerhet, Okritisk 

”P-bolag skulle bogsera bort prinsens bil”  Artikel, Allmän, Okritisk 

 

21 juni 

”Smet iväg från festen”  Artikel, Smekmånad, Okritisk 

”Festade hela natten lång”  Artikel, Middag, Okritisk 

”Stockholm – dagen efter”  Reportage, Eftersnack, Okritisk 

 

22 juni 

”Smekmånad i paradiset”  Artikel, Smekmånad, Okritisk 

”Han hjälpte dem att fly”  Reportage, Smekmånad, Okritisk 

”Victoria regerar”  Artikel, Allmän, Okritisk 

”Så påverkar deras bröllop”  Artikel, Eftersnack, Okritisk 

 

23 juni 

”Smekmånad i Söderhavet”  Artikel, Smekmånad, Okritisk 

”Firar på en lyxbåt”  Artikel, Smekmånad, Delvis kritisk 

”De hjälpte brudparet att smita”  Artikel, Smekmånad, Okritisk 

”Så hjälper Sveriges elit kungahuset”  Artikel, Allmän, Okritisk 

”Benny nobbar bröllopsskivan”  Artikel, Eftersnack, Okritisk 

 

24 juni 

”Tillsammans – i paradiset”  Artikel, Smekmånad, Okritisk 

”Det var som en riktigt bra film”  Artikel, Eftersnack, Okritisk 

 

25 juni 

”Hon bär ännu kärleksgåvan”  Artikel, Allmän, Okritisk  
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Dagens Nyheter 

 

1 juni 

”Humorprogram ökar kungahusets popularitet” (INSIDAN) Reportage, Allmän, Okritisk 

(Artikelserie om vårt förhållande till kungahuset.) 

 

2 juni 

”Statschefens kön spelar roll” (INSIDAN) Reportage, Allmän, Delvis 

kritisk 

(Artikelserie om vårt förhållande till kungahuset.) 

 

3 juni 

”De samlar saker med kunglig magi” (INSIDAN) Reportage, Allmän, Okritisk 

(Artikelserie om vårt förhållande till kungahuset.) 

”Trögt bokningsläge inför bröllopet” Notis, Turistnäring, Okritisk 

 

4 juni 

 

5 juni 

 

6 juni 

”Nationaldagen startskott för kärleksfesten”  Artikel, Love Stockholm, 

Okritisk 

 

7 juni 

”Snart ett sekel av mot(s)tånd” Artikel, Allmän, Kritisk 

”En dans för kärlekens skull” Reportage, Love Stockholm, 

Okritisk 

 

8 juni 

 

9 juni 

 

10 juni 

  

11 juni 

”Tyskarna dominerar bland medier” Artikel, Press, Okritisk 

 

12 juni 

”Röd skulptur dyraste gåvan” Artikel, Pres/Lysning, Delvis 

kritisk 

”12 grader och regn på bröllopsdagen” Artikel, Väder, Okritisk 

  

13 juni 

”Trafikkaos hela bröllopsveckan” Artikel, Förberedelser, Delvis 

kritisk 

 

14 juni 

 

15 juni 
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”Äldre får också fira prinsessbröllopet”  Notis, Förberedelser, Okritisk 

”Bredare poliser måste kläs om” Artikel, Förberedelser, Okritisk 

”Victorias bröllop lockar ficktjuvar!” Notis, Säkerhet, Okritisk 

 

16 juni - Framsida 1 

”Hotellrum gapar tomma” Artikel, Turistnäring, Okritisk 

”Victoria och Daniels bröllop” Reportage, Vigsel, Okritisk 

”Kortegen” Reportage, Kortege, Okritisk 

”Gäster” Reportage, Gäster, Okritisk 

 

17 juni - Framsida 1 

”Tio små brudnäbbar följer paret” Artikel, Vigsel, Okritisk 

”Fest sinkar trafiken vid Drottningholm” Notis, Fester, Okritisk 

”Staket håller folket borta från slott och park” Reportage, Haga slott, Delvis 

kritisk 

 

18 juni - Framsida 1 

”Stödet för monarkin har sjunkit kraftigt” Artikel, Allmän, Delvis kritisk 

”Drottning Rania och Per Gessle på bröllopets gästlistor” Notis, Gäster, Okritisk 

”Så fick vi en kvinnlig tronföljd”                                        Reportage, Allmän, Delvis kritisk

  

”Bröllopsgäster intog Stockholm” (EXEMPEL) Artikel, Gäster, Kritisk 

KULTUR/PÅ STAN har Bröllopsextra – följande texter är med i denna bilaga 

”Sex har anmält den kungliga bevakningen” Artikel, Media, Kritisk 

”Bröllopets brutala baksmälla” Reportage, Eftersnack, Okritisk 

 

19 juni - Framsida 1 

”Stockholm är redo” Reportage, Förberedelser, 

Okritisk 

Karta och tider på bröllopet Artikel, Dagsplanering, Okritisk 

”Stressig dag för Victoria” Artikel, Fester, Okritisk 

”2000 poliser beredda att hindra ett attentat” Artikel, Säkerhet, Okritisk 

”Så möter kungahusen den nya tiden” Reportage, Allmän, Okritisk

  

Kartläggning av de största europeiska kungahusen Reportage, Allmän, Okritisk(ej i 

lista) 

”Carola sjunger för brudparet” Artikel, Förberedelser, Okritisk 

 

20 juni - Framsida 1 

Alla texter finns i extra bilagan, DN BRÖLLOPET 

”Prinsessan fick sin drömprins” Reportage, Vigsel, Okritisk 

””En skandinavisk fullträff”” Artikel, Kläder, Okritisk 

”På väg mot ett nytt liv” Reportage, Kortege, Okritiskt 

””Det här var Sveriges dag”” Reportage, Turismnäring, 

Okritisk 

”Ockelbo firade sin prins” Reportage, Ockelbo, Okritisk 

”Klänning, bukett och musik – allt går igen” Reportage, Vigsel, Okritisk 

”Tårtan”Vi ville bräcka norrmännen”” Artikel, Middag, Okritisk 

”Brudparet inledde dansen” Artikel, Middag, Okritisk 
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21 juni - Framsida 1 

”Bröllopsyran boom för monarki” Artikel, Allmän, Okritisk 

”Stockholmspolisen nöjda med dagen” Notis, Säkerhet, Okritisk 

”Bröllopsfest långt efter soluppgången” Notis, Middag, Okritisk 

”Världen skrev om ”sannsaga”” Artikel, Press, Okritisk 

 

22 juni  

”Inte Säpos ansvar skydda Daniels familj” Notis, Säkerhet, Okritisk 

”Höga siffror för press och tv” Artikel, Press, Okritisk 

 

23 juni 

 

24 juni 

”Fler dras med i den svenska bröllopsyran” Artikel, Allmän, Okritisk 

25 juni 

”Bröllopsvinsten mindre än väntat” Notis, Allmän, Okritisk 
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BILAGA 22 
Empiri 
  

AFTONBLADET           

  
Totalt antal 
texter   

Helt 
oifrågasatt   Kritisk   

Delvis 
kritisk 

Kläder + ring R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 4  A = 4  A = 0  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Kortegeväg  R = 2  R = 0  R = 0  R = 2 

  A = 3  A = 3  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Gäster  R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 12  A = 11  A = 1  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Fester  R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 12  A = 12  A = 0  A = 0 

  N = 0    N = 0    N = 0   N = 0 

Ockelbo  R = 2  R = 2  R = 0  R = 0 

  A = 2  A = 2  A = 0  A = 0 

  N = 0    N = 0    N = 0   N = 0 

Love Stockholm R = 1   R = 0   R = 0   R = 1 

  A = 1  A = 1  A = 0  A = 0 

  N = 0    N = 0   N = 0   N = 0 

Dagsplanering  R = 2  R = 2  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 1   A = 0  A = 0 

  N = 0    N = 0   N = 0   N = 0 

Monarki allmänt R = 9  R = 9  R = 0  R = 0 

  A = 14  A = 14  A = 0  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Smekmånad R = 1   R = 1   R = 0   R = 0 

  A = 6  A = 5  A = 0  A = 1 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Vigseln  R = 2   R = 2   R = 0   R = 0 

  A = 9  A = 8  A = 1  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Middag  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 5  A = 5  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Haga slott  R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 0  A = 0  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Press  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 0  A = 0  A = 0  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Väder  R = 0   R = 0   R = 0   R = 0 

  A = 4  A = 4  A = 0  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Säkerhet  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 6  A = 4  A = 0  A = 2 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Presenter/lysning R = 0   R = 0   R = 0  R = 0 

  A = 4  A = 4  A = 0  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Förberedelse R = 1  R = 0  R = 0  R = 1 
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  A = 16  A = 16  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Eftersnack  R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 3  A = 3  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Turistnäring  R = 1   R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 0  A = 1  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

  Summa: 137 Summa: 127 Summa: 3  Summa: 7 
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Dagens Nyheter        

  
Totalt antal 
texter Helt oifrågasatt Kritisk   

Delvis 
kritisk 

Kläder + ring R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 1  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Kortegeväg  R = 2  R = 2  R = 0  R = 0 

  A = 0  A = 0  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Gäster  R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 0  A = 1  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Fester  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 1  A = 0  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Ockelbo  R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 0  A = 0  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Love Stockholm R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 1  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Dagsplanering  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 1  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Monarki allmänt R = 6  R = 3  R = 0  R = 3 

  A = 3  A = 3  A = 1  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Smekmånad R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 0  A = 0  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Vigseln  R = 3  R = 2  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 2  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Middag  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 2  A = 2  A = 0  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Haga slott  R = 1  R = 0  R = 0  R = 1 

  A = 0  A = 0  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Press  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 3  A = 2  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 1   N = 0   N = 0 

Väder  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 1  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Säkerhet  R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 1  A = 0  A = 0 

  N = 3   N = 3   N = 0   N = 0 

Presenter/lysning R = 0  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 0  A = 0  A = 1 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Förberedelse R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 
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  A = 3  A = 2  A = 0  A = 1 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

Eftersnack  R = 1  R = 1  R = 0  R = 0 

  A = 0  A = 0  A = 0  A = 0 

  N = 0   N = 0   N = 0   N = 0 

Turistnäring  R = 1  R = 0  R = 0  R = 0 

  A = 1  A = 2  A = 0  A = 0 

  N = 1   N = 1   N = 0   N = 0 

  Summa: 48  Summa: 41  Summa: 2  Summa: 5 

 


