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Abstract
The purpose of this study was to see how the major Swedish newspapers, represented by

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, used framing, impersonation and narrative storytelling in its news coverage of celebrities, and then compare the

outcome between the newspapers . We chose to investigate this by doing a case study of how
the Crown Princess Victoria and Daniel Westling’s engagement in February 2009 appeared
in the press.

The journalistic content is constantly changing. The content of the newspapers is turning

into entertainment and speculation, and dramatization, simplification and strengthening is
used to capture the readers. Few things are as concrete as human beings and the more the
story involves a celebrity, the more likely it is that it becomes big news.

The material consisted of four newspapers in two weeks. In our study, we have both a

quantitative and a qualitative analysis. The quantitative approach was to find out the ex-

tent of the reporting and provide insight into the material for the qualitative analysis. In the
qualitative part, we have studied the narrative in the texts and looked for dramaturgical approach in ten articles.

The tabloids (Aftonbladet and Expressen) reported most of the days and had most artic-

les about the engagement. They also used a more narrative style than Dagens Nyheter and
Svenska Dagbladet. The tabloids worked a lot with conflicts and roles in the their articles.
The newspapers’ presented the engagement like a classic love story.

The engagement was the start of a chain of events that together formed a narrative. The

themes that dominated the news reporting was they who had the opportunity to narrative

storytelling, Themes like romance, conflict or any sort of personality development was in the
center. Economics, politics and history, came in second place.

Daniel Westling was the person who the newspapers wrote the most about. He was

probably the character that the readers could relate to. Except from Daniel Westling, Crown

Princess Victoria and King Carl XVI Gustaf was the two persons who had the most prominent
roles in the reporting process.

Keywords:

Journalism, celebrity, impersonation, monarchy, narrative, framing, Aftonbladet, Expressen,
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter.
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Sammanfattning
Syftet med denna undersökning var att se hur de stora svenska dagstidningarna, representerade av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, använde sig av
gestaltning, personifiering och dramaturgi i sitt berättande om elitpersoner, för att sedan

jämföra hur resultatet skiljde sig åt tidningarna emellan. Vi valde att undersöka detta genom
att göra en fallstudie i form av en analys av hur kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings förlovning i februari 2009 såg ut i pressen.

Det journalistiska innehållet förändras hela tiden. I dagens tidningar går innehållet allt

mer mot underhållning och spekulationer och dramatisering, förenkling och förstärkning är

grepp som används allt mer för att fånga läsarna. Nyheterna framställs som historier där det
finns såväl offer som skurkar och hjältar. Få saker är så konkreta som människor och ju mer
en händelse berör en elitperson desto mer sannolikt är det att den blir en nyhet.

Materialet bestod av de fyra tidningarna under två veckor. I vår undersökning har vi gjort

både en kvantitativ och en kvalitativ analys. Den kvantitativa var för att ta reda på omfatt-

ningen av rapporteringen och ge en inblick i materialet inför den kvalitativa analysen. I den

kvalitativa delen har vi studerat det narrativa i texterna och letat efter dramaturgiska grepp i
tio av de sammanlagt 144 artiklarna.

Det som gick att se var att kvällstidningarna rapporterade under flest dagar och mest om-

fattande och att de använde en mer berättande stil än morgontidningarna. Kvällstidningarna
jobbade bland annat mycket med konflikter och roller i sitt berättande. Tidningarnas upplägg kring förlovningen gestaltades som en klassisk kärlekssaga.

Förlovningen var startskottet på en kedja av olika händelser som tillsammans bildade ett

narrativ. De teman som dominerade nyhetsrapporteringen var de som hade möjlighet till ett

narrativt berättande, det vill säga teman där romantik, konflikter eller någon slags personlighetsutveckling var i centrum. Ekonomi, politik och historia kom i andra hand.

Daniel Westling var den person som användes mest av tidningarna, just för att han för-

modligen var enklast av läsarna att identifiera sig med. Kronprinsessan Victoria och kung

Carl XVI Gustaf var de två andra personer som fick mest framträdande roller i rapporteringen och som beskrevs med personliga egenskaper.

Undersökningen har svarat på många av de frågor vi hade från början, men har också

väckt nya funderingar och lagt grunden för eventuell framtida forskning om pressens berättande om elitpersoner.

Nyckelord:

Journalistik, elitperson, personifiering, kungligheter, narrativ, gestaltning, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter.
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1. Inledning
Efter sju års väntan fick prinsessan äntligen sin prins. Den 24 februari 2009 slog sig kron-

prinsessan Victoria och Daniel Westling ner i soffan under Karl XIV Johans porträtt i Kung-

liga slottet och berättade för den samlade presskåren att de förlovat sig. Ett tillkännagivande
som blev startskottet för två intensiva nyhetsveckor där dagspressen publicerade en rad

berättelser om friarens långa kamp mot sin svärfar, grodan som förvandlades till en prins
och om kärleken som alltid segrar.

1.1 Problembakgrund

Journalistiken är i förändring. Ändrade ekonomiska och tekniska förutsättningar har lett till
ökad konkurrens mellan olika medier. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 25) Den ökade konkurrensen leder till att medierna gör allt för att fånga läsarens uppmärksamhet, vilket gyn-

nar dramatisering, förenkling och förstärkning av nyheterna. (Falkheimer, 2001, s. 26) Det

journalistiska innehållet riktar allt mer in sig på underhållning och spekulationer, och istäl-

let för en traditionell nyhetsjournalistik matas läsaren med allt mer underhållningsbetonad
kändisjournalistik. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 25) Medier som ska nå den stora massan,

till exempel kvällstidningar, använder sig av personifieringsprincipen i högre grad än andra

medier. Personifiering innebär att uppmärksamheten riktas mot en eller ett litet antal människor vid en händelse. (Ibis, s. 42) För att göra nyhetsstoryn effektiv och förståelig skriver

journalisten så att publiken ska kunna identifiera sig med aktörerna i storyn. Läsaren måste
kunna relatera till historien för att ta den till sig. Detta är lättare att göra om texten riktar

in sig på några få personer. (Johnson-Cartee, 2005, s. 255) För att läsaren ska kunna ta till

sig historien lättare använder medierna sig av narrativt berättande. Nyheten framställs som
en historia med en tydlig struktur som organiserar händelser, aktörer och uppfattningar. I

historien går aktörerna igenom en eller flera händelser och där finns såväl offer som skurkar
och hjältar. Att den här typen av berättande är vanligt förekommande i nyhetssammanhang

kan bero på att det effektivt reducerar komplexiteten i det man har för avsikt att berätta för
läsaren. (Ibis, s. 157) Journalisten bedömer därför informationens narrativa kvalitéer och

ger den sedan den inramning (gestaltning) som bäst bär fram historien. (Ibis, s. 161-162)

Hur medierna väljer att gestalta nyheter påverkar hur läsarna uppfattar nyheten. Man kan

beskriva samma verklighet på flera olika sätt, där alla sätt kan vara lika sanna men som får
tankarna att ledas i olika riktningar. (Strömbäck, 2000, s. 216-218)

Medieforskaren Håkan Hvitfelt poängterar hur stort utrymme elitpersoner får i media. Ju

mer en händelse berör en elitperson desto mer sannolikt är det att den blir en nyhet. När det

kommer till inrikesnyheter görs bedömningar utifrån fyra kriterier, där nyheten bedöms som
viktigare ju fler kriterier den uppfyller. För det första bedöms ställning eller status i statliga
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eller andra hierarkier. För det andra bedöms betydelse för nationen och nationens intressen.
För det tredje bedöms betydelse för ett antal människor. För det fjärde bedöms betydelse i

det förgångna eller för framtiden. (Hvitfelt, 1989, s. 77) Vi anser att kungligheter uppfyller
flera av dessa kriterier.

Neil Blain och Hugh O’Donnell konstaterar att kungligheter skiljer sig från de flesta andra

kändisar genom att kungligheters kändisskap är mer varaktiga. De är kända redan från föd-

seln och sedan kan publiken följa dem via medierna, genom hela livet. Alla stora händelser i

en kunglighets liv dokumenteras och publiceras. Publiken får uppleva födelsedagar, bröllop,
dop och begravningar tillsammans med dem. (Blain & O’Donnell, 2003, s. 163)

Det svenska kungahuset har många egenskaper för att göra en bra nyhet. I samband med

en stor händelse i kungahuset riktas därför alla strålkastare mot familjen och personerna

runtomkring, och därför anser vi att ett sådant ögonblick är det perfekta tillfället att analysera hur medierna rapporterar om en stor händelse med elitpersoner i centrum.

1.2 Syfte

Syftet med undersökningen är att se hur de stora svenska dagstidningarna, representerade

av Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, använder sig av gestaltning, personifiering och dramaturgi i sitt berättande om elitpersoner, för att sedan jämföra
hur resultatet skiljer sig åt tidningarna emellan.

Vi har valt att undersöka detta genom att göra en fallstudie i form av en analys av hur

kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings förlovning såg ut i pressen.

1.3 Frågeställningar

1. Hur såg historien om förlovningen ut och hur utvecklades den?
2. Vilka narrativa grepp använde sig tidningarna av?
3. Hur beskrevs aktörerna i historien?

4. Hur gestaltades nyheterna i tidningarna?

5. Hur skiljde sig rapporteringen åt mellan de fyra tidningarna?

1.4 Avgränsning

Vi har valt att undersöka hur fyra stora dagstidningar i Sverige – Expressen, Aftonbladet,

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet – skriver om elitpersoner, i detta fall i form av kronprinsessan Victorias och Daniel Westlings förlovning. Studien omfattar en 14 dagar lång

period som börjar den 24 februari och slutar den 9 mars 2009. Vi har valt dessa tidningar

för att de produceras i Stockholm där förlovningen tog plats och för att de har stor spridning
7

och upplaga. Vi har valt två morgontidningar och två kvällstidningar för att man ska kunna

se ett mönster kategorierna emellan, samt kunna se skillnader och likheter mellan morgonoch kvällstidning.

Med elitpersoner menas personer med hög status i samhället, som till exempel politisk

makt eller om man är känd av någon annan anledning. (Hvitfelt, 1989, s. 77) Elitpersoner

förekommer regelbundet i media och kan vara till exempel politiker, skådespelare, artister,
företagsledare och andra typer av kändisar. Kungligheter är kända genom hela livet och vi

har valt dem just därför. Man skulle nästan kunna säga att kungligheter är eliternas elit, de
föds som elitpersoner.

Vi har gjort både en kvantitativ och en kvalitativ analys. Endast artiklar på nyhetsplats

har räknats med. Detta inkluderar även krönikor, tillägg och kommentarer. Inga bilagor har
räknats, förutom speciella bilagor enbart om förlovningen. Till exempel Expressens bilaga

den 25 februari, då de inte skrev någonting om förlovningen i huvudtidningen, utan lade allt
i en specialbilaga.

Totalt ingick 144 artiklar och 14 förstasidor i den kvantitativa delen. Tio av artiklarna

valdes ut till den kvalitativa delen av undersökningen.

1.5 Disposition

I kapitlet som följer tar vi upp de teorier vi använt som stöd för vår undersökning. Detta
omfattar både medieteorier och tidigare forskning om andra kungahus.
I kapitel tre redovisar vi metoden vi valt för att genomföra undersökningen och hur vi har

gått tillväga, samt urval och metodproblem vi stött på under arbetet med studien.

I kapitel fyra redovisar vi resultatet. Det presenteras först genom att vi visar hur rapporte-

ringen såg ut dag för dag. Sedan går vi in djupare på resultatet genom en kvantitiv resultatpresentation där vi redovisar de siffror vi kommit fram till i studien i diagram och tabeller.
Den följs av en kvalitativ del där vi i text och bild redovisar den narrativa analysen av tio
artiklar, samt några exempel på olika aspekter i mediebevakningen av förlovningen.
I kapitel fem kopplar vi resultatet till de teorier vi tog upp i andra kapitlet.

I kapitel sex drar vi slutsatser av det vi kommit fram till och kopplar resultatet åter till vårt

syfte och våra frågeställningar som finns tidigare i detta kapitel.

Kapitel sju avrundar uppsatsen med en diskussion kring våra resultat samt framtida

forskning.
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2. Teori
2.1 Medieutveckling
2.1.1 Medialisering
Journalistiken är i förändring. Konkurrensen mellan olika medier har ökat, vilket bottnar

i ändrade ekonomiska och tekniska grundvalar för mediernas verksamheter. (Ghersetti &
Hvitfelt, 2000, s. 25)

Journalistiken har blivit ”marknadsstyrd”. (Ibis, s. 256) Det informationsöverflöd och den

kommersialisering som följt på globalisering och liberalisering av ekonomin, har lett till

ökad konkurrens om uppmärksamhet för budskap, något som i sin tur gynnar dramatisering, förenkling och förstärkning. (Falkheimer, 2001, s. 26) De ekonomiska, teknologiska,

ideologiska, inklusive politiska, sociala och kulturella förändringarna i samhället har gett underlag för ett nytt medielandskap och i viss mån för en ny publik med delvis ändrade vanor.
(Ghersetti, 2000, s. 20)

2.1.2 Tabloidisering
Nyhetsförmedlingen inriktas i allt högre grad mot nyheter som är billiga att producera

samtidigt som de lockar så stor publik som möjligt. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 256-257)
Det journalistiska innehållet blir allt mer strömlinjeformat och går allt mer mot underhåll-

ning (Ibis, s. 37) och de dramaturgiska greppen blir allt uttrycksfullare och spekulationerna
allt mer vidlyftiga. (Ibis, sid 25) Klassiska dramaturgiska grepp får allt större genomslag i

nyhetsprocessen, grepp som syftar till att fånga publikens uppmärksamhet, att beröra och

underhålla. Det handlar inte om att information varvas med underhållning utan om att göra

underhållning av verkligheten, och det är detta som kallas infotainment eller tabloidisering.
(Ghersetti, 2000, s. 256-257)

Detta innebär bland annat att vi fyller det som tidigare varit sociala delar av våra liv med

allt mer kultur än tidigare, och den kultur vi konsumerar består ofta till en stor del av me-

dier. Att konsumtionen av kungligheter som en mediaprodukt ökade mycket under 80- och

90-talet kan ses som en följd av allmänhetens ökade aptit på sensationella nyheter och historier. (Blain & O’Donnell, 2003, s. 20-21)

Som journaliststudent lär man sig att nyheter förväntas vara sakliga och opartiska, att

påståenden ska vara sanna och ämnesvalet präglas av väsentlighet. Kravet på opartiskhet

syftar dels till att medierna inte själva får ta ställning i några kontroversiella frågor, dels till
att samtliga berörda parter ska få komma till tals i programmen och balanseras på ett rättvist sätt. (Ghersetti, 2000, s. 9) Nyhetsbevakningen av kungahusen berör flera aspekter på

massmediernas roll och villkor. Det gäller framförallt mediernas funktion att tillhandahålla

relevant, saklig och mångsidig information, men även mediernas ekonomiska villkor. Bevak9

ningen av kungahusen berör också pressetiska frågor och gränsdragningen mellan informativt och underhållande innehåll, det vill säga mellan traditionell nyhetsjournalistik och mer
underhållningsbetonad kändisjournalistik. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 25)

I en intervjuundersökning som gjordes av Håkan Hvitfelt redan på 80-talet urskiljdes

bland annat en trend bland tabloiderna som visar på att de börjat ta in innehåll som tidigare
varit typiskt för veckopressen. I Nyheterna och verkligheten skriver Hvitfelt att det är troligt

att veckopressens funktioner i betydande utsträckning övertagits av andra medier. (Hvitfelt
1989, s. 110)

2.1.3 Newszak
Journalistikprofessorn Bob Franklin har präglat begreppet ”newszak” vilket betyder informations- och faktabefriat nyhetsskval. Den ökande konkurrensen, statsmaktens mediepo-

litik, utvecklingen av ny teknologi och förändringar inom journalistiken är bakgrunden till

detta. Nyheter har blivit en del av underhållningsindustrin och detta gäller inte bara tablo-

iderna utan även de seriösa broadsheet-tidningarna (detta avser engelska tidningar i Franklins teori, men skulle även kunna appliceras på svensk press, författarnas anmärkning).

Denna föredrar nyhetsberättelser med högt sensations- och uppmärksamhetsvärde snarare
än nyheter med vikt och relevans för publiken. Nyheterna har fått ett format för att under-

hålla och dra läsare, i form av bland annat slagkraftiga rubriker, mindre text, kortare ord och

större bilder. Franklin citerar en tidningsredaktör som kallade det för McNugget-journalistik,
det vill säga liten, god, färgglad och lättsmält. (Franklin, 1997, s. 4-5)

2.2 Nyhetsvärdering

I Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori skriver Håkan Hvitfelt om nyhetsvärdering och vad som blir till en nyhet. Flera forskare har försökt finna de egenskaper som

utmärker de händelser som blir till stora nyheter och en sammanfattning av dessa studier

visar på flera olika egenskaper som leder till att en händelse uppmärksammas i media. Hvit-

felt menar att händelser ska ha med politik, ekonomi, brott eller olyckor att göra, vara viktiga
och relevanta, inte tillhöra det normala, utspelas med kort avstånd till publiken och vara

konsonanta med journalisternas och publikens värderingar, samt vara begripliga och handla
om elitpersoner eller enskilda personer. Ju fler av dessa egenskaper en händelse har, desto
större chans har den att bli en nyhet. (Hvitfelt, 1989, s. 64)

Vi invånare inhämtar den viktigaste kunskapen och informationen om vad som händer

och sker i samhället och i omvärlden, genom medierna. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 7)

Håkan Hvitfelt och Marina Ghersetti frågar sig i sin rapport Slutet på sagan, där de under-

söker medias rapportering efter prinsessan Dianas död, om graden av vikt hos en händelse
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som grund för journalistisk nyhetsvärdering i det närmaste har upphört. De frågar sig om

enskilda och relativt oviktiga händelser kan tränga ut viktigare händelser. (Ibis, s. 12) Det är
troligare att media väljer att rapportera episodiskt snarare än tematiskt, det vill säga, det är
större chans att en enskild händelse får synas i media än det bakomliggande fenomenet till
händelsen. Journalistikprofessorn Todd Gitlin formulerade det som att nyheter handlar om
händelsen, inte den bakomliggande orsaken; om den enskilda personen, inte gruppen; kon-

flikter, inte samstämmighet; det som för historien framåt, inte det som förklarar den. (Gitlin,
1980, s. 28)

Många nyheter som publiceras är varken sakliga eller relevanta. Ändå väcker de publikens

intresse. Inte sällan får de dessutom stor, ibland mycket stor, uppmärksamhet i medierna.

Kännetecknande för denna typ av nyheter är att de ofta handlar om någon form av sensation.
I allmänhet handlar den om människor i oväntade, oförutsedda eller icke-vanliga situationer,
människor som avviker från förväntat beteende och roller eller om kändisar och kungligheter. (Ghersetti, 2000, s. 11)

Hvitfelt och Ghersetti urskiljer ett mönster vid stora händelser: enskilda händelser bereds

allt större utrymme i förhållande till andra samtida händelser, viktigare och mer relevanta

händelser riskerar att inte behandlas i nyhetsrapporteringen. Kravet på källor med kunskap
och trovärdighet är lågt. Brist på fakta kompenseras med spekulationer och den vanliga

människans reaktioner rapporteras i högre grad än annars. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s.
159)

Inblandning av kända personer är en av de viktigaste förklaringarna till att vissa händel-

ser, men inte andra, uppmärksammas av medierna. När det förekommer kända personer i ett
händelseförlopp får detta ett nyhetsvärde som annars skulle ha saknats. Prinsessan Diana är
ett sådant exempel, där bilolyckan troligtvis skulle ha fått lite uppmärksamhet om den bara
omfattade okända personer. (Ibis, s. 43) Anna Lindh är ett annat exempel, där mordet på

NK förmodligen inte fått så stor plats om det inte var utrikesministern som blev knivskuren
(författarnas exempel).

I Vid nyhetsdesken har medieforskaren Bengt Johansson undersökt journalistkårens be-

dömning av vilka faktorer som har stor betydelse för nyhetsvärdering. De fem faktorer som
bedömdes som viktigast (mellan 84 och 94 procent per faktor) var att nyheten ska vara in-

tressant för publiken, handla om viktiga personer, vara sensationell och oväntad, intressera
många människor och vara dramatisk och spännande. De fyra faktorer som prioriterades

lägst (mellan 28 och 67 procent per faktor) var att nyheten är viktig för publiken, ökar människors insikt och kunskap om omvärlden, gör människor medvetna om missförhållandet i

samhället och har konsekvenser för människors vardagsliv. (Johansson, 2008, s. 26) Resultaten visar på ett ytligt tänk hos journalisterna när det kommer till vad de tror att läsarna vill
ha. Det viktigaste är att händelsen är sensationell och oväntad, det minst viktiga är att den
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ökar människors insikt och kunskap om omvärlden.

2.2.1 Medielogik

Medieforskaren Jesper Strömbäck skriver i Makt och medier om medielogik. Det innebär att

sådant som blir nyheter ska passa mediernas format, organisation, arbetsvillkor, normer och
behov av uppmärksamhet. Medierna har utvecklat olika berättartekniker och de händelser
där man kan använda dessa berättartekniker är de som får mer plats än andra. Innehållet

måste spetsas till och detaljer ersättas av passande formuleringar, annars riskerar artikeln

att försvinna bland all information. Den här tillspetsningen kan ske genom förenkling, pola-

risering där man ställer två olika uppfattningar mot varandra, intensifiering som innebär att
man berättar mer kraftfullt för att locka till sig fler läsare, konkretion som innebär att det är

lättare att ta till sig nyheten om den handlar om någonting man kan ”ta på” istället för någonting abstrakt, personifiering och stereotypisering. (Strömbäck, 2000, s. 158-159)

2.3 Personifiering

Den i särklass vanligaste vinklingstypen i medierna är personifiering. Personifiering innebär
att uppmärksamheten riktas mot en eller ett litet antal människor som deltar i ett kollektivt
händelseförlopp. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 42) Få saker är så konkreta som människor
och få saker intresserar oss människor så mycket som vi själva. Att ge ett problem eller en

åsikt ett ansikte är ett sätt att locka intresse och uppmärksamhet. (Strömbäck, 2000, s. 159)

För att nyhetsstoryn ska vara effektiv och förståelig måste publiken kunna relatera till histo-

rien, publiken måste alltså kunna identifiera sig med aktörerna i storyn. Detta gör att journa-

lister ofta väljer att inrikta sig på enskilda personer som aktörer i historien. (Johnson-Cartee,
2005, s. 255) Genom att leva oss in i berättelser kan vi leva i andra världar, leva andra människors liv och även fly från en pressande vardag. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s.30) Håkan

Hvitfelt poängterar hur stort utrymme elitpersoner får i media. Ju mer en händelse berör en

elitperson desto mer sannolikt är det att den blir en nyhet. När det kommer till inrikesnyheter görs bedömningar utifrån fyra kriterier, där nyheten bedöms som viktigare ju fler krite-

rier den uppfyller. För det första bedöms ställning eller status i statliga eller andra hierarkier.
För det andra bedöms betydelse för nationen och nationens intressen. För det tredje bedöms
betydelse för ett antal människor. För det fjärde bedöms betydelse i det förgångna eller för
framtiden. (Hvitfelt, 1989, s. 77) Enligt medieforskarna Neil Blain och Hugh O’Donnell är

varaktigheten det som skiljer kungligheter från de flesta andra kändisar. Kungligheter be-

står, de blir kända redan vid födseln och sedan kan publiken följa dem via medierna, genom
hela livet. Alla stora händelser i en kunglighets liv dokumenteras och publiceras. Publiken

får uppleva födelsedagar, bröllop, dop och begravningar tillsammans med kungligheterna.
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(Blain & O’Donnell, 2003, s. 163) Detta leder oss till teorin om para-social interaktion.

2.3.1 Para-social interaktion

De flesta av oss har förmodligen skrattat åt roliga sit-coms i tv, gråtit i biosalongen eller blivit
rädda när vi tittat på en thriller. Det händer speciellt med unga människor och är förmodli-

gen någonting som de allra flesta känner igen sig i. Fenomenet kallas para-social interaktion.
(Nordlund, 1994, s. 14)

Teorin om para-social interaktion går i korthet ut på att mediernas publik utvecklar rela-

tioner med personer i medierna som liknar de relationer man har med människor i verkliga
livet. Publiken lär sig känna igen och sympatisera med vissa mediepersoner och interagerar
med dessa. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 31) Ett exempel på detta är när prinsessan Diana
hade dött och medierna intervjuade allmänheten på Londons gator. Många pratade om

henne som om hon var en anhörig. I Nyheterna och Rapport den 31 augusti och 1 september

sades bland annat: ”Jag är väldigt ledsen. Det är hemskt. Jag kan inte fatta det, det är overkligt
… Hon kommer att bli saknad”, ”Jag har kommit hit för att betyga min aktning för prinsessan

Diana som var en underbar person”, ”Det känns som om jag vuxit upp med henne, ända sedan

jag var tio år. Hon var i nyheterna varje dag och man visste vad hon gjorde och inte gjorde. Nu
när hon är död känns det som att förlora en anhörig”, ”Hon var en magisk person. Hon var som
vi andra. Och vi älskade henne”. (Ibis, s. 94-96)

Para-social interaktion står för en situation där det uppstår en illusion av en ansikte-mot-

ansikte-relation mellan en person i publiken och en person i massmedia. Det är en slags

subjektiv psykologisk aktivitet som tar plats hos publiken. Massmedia kan inte ersätta verkliga relationer helt och hållet, men ibland kan det fungera som det näst bästa, eller som ett
substitut eller ett komplement till riktigt umgänge.

Mycket beror på hur engagerad man är. Det kan variera från helt och hållet engagerad till

att man knappt uppmärksammar medieinnehållet över huvud taget. Hur engagerad man är

har två olika nivåer, en kognitiv och en emotionell. Tidigare forskning har visat att kognitivt
engagemang handlar om att bearbeta informationen mer och mer intensivt, från att lägga
märke till något, till att känna igen det och utveckla tankarna. Emotionellt engagemang

handlar om att få känslor av varierande grad för något man läser. Även personligheten hos

personen som engagerar sig i nyheten spelar stor roll för hur stort engagemanget blir. Det är
tänkbart att en person med vissa egenskaper löper större chans att bli engagerad, jämfört

med personer med andra egenskaper. Ett samband har hittats mellan neurotisk personlighet
och para-social interaktion. En förklaring kan vara att en nervös personlighet kan göra att

man kan ha svårt för att utveckla sociala relationer, och därför kan para-social interaktion

vara ett alternativ för dessa människor. Flera studier har verifierat att para-social interaktion
kan vara ett alternativ till riktig interaktion.
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Om man ser en speciell mediepersonlighet i tv eller tidningar ofta blir personens beteende

bekant och personens handlingar blir till slut förutsägbara. Mediepersonligheten blir ”känd”
på samma sätt som en riktig vän. (Nordlund, 1994)

2.4 Narrativa fenomen

2.4.1 Narrativt berättande
Man is in his actions and practice, as well as in his fictions, essentially a story-telling animal –
Alisdair MacIntyre (MacIntyre, 1981, s. 201)

Att berätta tycks vara en universell mänsklig aktivitet. Det är grundläggande för mänskligt

tänkande och skapande av kunskap. Berättandet är en av de tidigaste formerna för språklig
kommunikation som vi lär oss som barn och som vi sedan använder genom hela livet. Som
små barn, även innan vi lär oss att läsa och skriva, kan vi förstå en intrig och karaktärerna,

om de är onda eller goda, bovar eller hjältar. Vi förstår vad som kommer att hända. (Johansson, 2005, s. 16)

Ordet narrativ kommer från latinets narre som betyder ”att göra känt”. Narrativ går hu-

vudsakligen ut på att förmedla information. Men det finns många sätt att förmedla information som inte är narrativt, det som skiljer dem åt är att narrativ information består av ett
antal händelser som hänger ihop med varandra. Vanligast är att en händelse följer på en

annan och orsakar nästa, det blir en sekvens av händelser. Ett narrativ behöver alltså minst
två sammanlänkade händelser. För att illustrera detta kan man säga att uttalandet ”kungen

är död” inte är ett narrativ, men om det följs av ”och drottningen dog av sorg” blir det till ett.
(Lacey, 2000, s. 13-14)

Anna Johansson skriver i Narrativ teori och metod att det finns traditionella berättarmöns-

ter som kan upptäckas på många olika ställen i böcker och media och de centrala elementen
i en berättelse kan till exempel vara en handlingsram, karaktärer samt idéram eller tema.

Intrigen innehåller en slags hemlighet, vad som kommer att hända härnäst. Den består av

de situationer och händelser som utvecklar berättelsen. Dess motor är vår nyfikenhet om

vad som kommer att hända härnäst. En händelse i en berättelse sker inte av sig själv, någon
eller något får den att hända. Intrigen kräver aktörer som agerar. En berättelses huvudka-

raktär kallas protagonist. En berättelse som är organiserad runt en konflikt inbegriper två
huvudkaraktärer med motsatta mål: protagonisten som är hjältinnan/hjälten och antago-

nisten som är boven eller skurken som motarbetar protagonisten. En berättelse organiseras
nästan alltid runt en konflikt. Konflikten kan vara av yttre karaktär: en kamp mot ödet eller

mot sociala och fysiska villkor/miljöer eller människor. Det kan också vara en inre konflikt –
inom en aktör själv. (Johansson, 2005, s. 132-133)

Det finns många gemensamma mönster i berättande texter, till exempel ofta återkom14

mande motsatspar. Den goda hjälten eller hjältinnan, prinsen/svinaherden/prinsessan som
kämpar mot en fiende eller motståndare, draken, trollet eller en ond styvmoder. Man skulle
kunna säga att det finns en slags gemensam struktur i dessa berättelser, att de följer en liknande logik. (Ibis, s. 149)

2.4.2 Narrativ journalistik
Det var en gång en prins som hette Charles. Han var, precis som han är än i dag, Englands tronföljare
och han var 32 år gammal. Men han hade inte lyckats bli gift. Eller velat gifta sig. Det bekymrade hans
moder drottningen och hans mormor, drottningmodern, och nu började de smida planer och se sig
om i kungariket och höra sig för med sina väninnor om de inte hade någon lämplig dotter eller dotterdotter. Någon som kunde göra prinsen lycklig och förse kungariket med friska, starka ätteläggar.
– Inledning på artikel i Expressen den 1 september 1997 (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 152)

Journalister refererar ofta till sina artiklar som ”news storys”, nyhetsberättelser, men vill inte
ses som historieberättare, utan journalistyrket handlar, enligt många, i grund och botten om
att spegla verkligheten på ett objektivt sätt. Att ordet story är så vanligt förekommande när
man pratar om nyheter gör att dess egentliga innebörd lätt glöms bort.

Att berätta en historia innebär att man genom en speciell struktur organiserar aktörer,

uppfattningar och händelser. I historien går aktörerna igenom en eller flera händelser och

där finns såväl offer som skurkar och hjältar. Att den här typen av berättande är vanligt förekommande i nyhetssammanhang kan bero på att det effektivt reducerar komplexiteten i det
man har för avsikt att berätta för läsaren. (Johnson-Cartee, 2005, s. 157)

Många nyhetsdramer har formen av klassiska treaktare där intrigen byggs upp kring

konflikter. I den första akten introduceras en strid, i andra akten en konfrontation och i den

tredje en reflektion. Ämnen och personer kedjas samman i teman. Det blir nyhetsföljetonger
uppbyggda kring en klassisk dramaturgisk struktur. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 38)

Huvudpersonerna tillhör genom sina utmärkande egenskaper eller befogenheter någon

form för samhällelig elit. De är genom stereotypa karaktärsdrag lätta att placera i berättelsen; den onde och den gode, förövaren och offret, överheten och den förtryckte. Genom att

berättelsen ges ett mänskligt innehåll kan åskådaren uppleva identifikation, en förutsättning
för att han ska känna sig berörd, engagerad och ta del av berättelsen. (Ghersetti, 2000, s. 42)
Konfliktperspektivet ger texter en tydlig och oftast enkel struktur och samtidigt en dyna-

mik som driver händelseutvecklingen eller handlingen framåt. I skönlitterära texter utspelar

sig konflikten oftast mellan en hjälte och en skurk, ett offer och en skyldig, en god och en ond
kraft. I nyhetsjournalistiken är konfliktperspektivet centralt, det kan exempelvis röra sig om
motsättningar mellan olika politiska ståndpunkter eller om den enskildes kamp mot myndigheter. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 139)

Berättelserna kan spegla verkligheten i varierande grad. De kan vara helt fiktiva eller mer
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eller mindre faktiska. Mediernas nyhetsrapportering bygger på verklighetsfragment som
sammanfogas enligt traditionella berättartekniska principer, inte sällan blir de sagor om
verkligheten. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000, s. 29)

2.5 Framing

Deborah Tannen, professor i språksociologi, menar att för att kunna fungera i samhället

kan vi inte behandla varje ny person, objekt eller händelse som unikt. Det enda sättet vi kan

förstå världen är om vi gör kopplingar mellan olika saker. Dessa kopplingar lär man sig automatiskt under sin uppväxt i en kultur. Så fort vi skapar en ny uppfattning om någonting, från
vad vi vet sedan tidigare, använder vi våra förväntningar. (Tannen, 1993, s. 15)

Framingens, eller gestaltningsteorins, fokus är hur medierna gestaltar sina beskrivningar

av verkligheten. Den handlar också om hur mediernas gestaltning av verkligheten påverkar

mediekonsumenternas gestaltningar av densamma. Man kan beskriva samma verklighet på
flera olika sätt, där alla sätt kan vara lika sanna men som får tankarna att ledas i olika riktningar.

Enligt Jesper Strömbäck har gestaltningar fyra egenskaper:
• De definierar problem

• De ger vägledning om vad som kan vara problemets orsak
• De uttrycker värderingar eller moraliska omdömen
• De ger en bild av möjliga lösningar

Mediernas gestaltningar och människors kognitiva scheman är länkade till varandra. Hur

medierna beskriver ett ämne påverkar hur människorna uppfattar ämnet. (Strömbäck, 2000,
s. 216-218) Jesper Strömbäck har tillsammans med Lars Nord, forskare inom bland annat
politisk kommunikation, skrivit rapporten Tio dagar som skakade världen där de under-

sökte hur medierna rapporterade om terrorattacken den 11 september 2001. De menar att
det som till sist blir nyheter inte är objektiva kvaliteter hos verkligheten som sådan. Istället

utgör det journalistiska innehållet sociala konstruktioner eller gestaltningar av verkligheten.
Vad man måste göra är därför att skilja mellan tre olika former av verkligheter. Den objektivt existerande och fysiska verklighet som finns bortom medierna, mediernas bilder av

verkligheten och människors bilder av verkligheten. (Nord & Strömbäck, 2002, s. 38) Detta

tar Walter Lippman upp i sin teori om de triangulära relationerna mellan de olika verkligheterna. (Strömbäck, 2000, s. 98) Även i fallet med 11 september kunde man se att medierna
drog paralleller till böcker och filmer som gestaltat liknande katastrofer. Skillnaden var att

denna gång var det på riktigt. (Nord & Strömbäck, 2002, s. 66) Ett annat tillfälle där Strömbäck undersökt gestaltning i tidningar var i studien Mission accomplished? där Strömbäck

tillsammans med Daniela V. Dimitrova vid Iowa State University undersökte hur tidningarna
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Dagens Nyheter och The New York Times använde sig av framing i rapporteringen av Irakkriget, och framförallt hur det skiljde sig åt mellan de två olika tidningarna. (Dimitrova &
Strömbäck, 2005)

Enligt James S. Ettema och Theodore L. Glasser, professorer inom kommunikation, är

nyckeln till att bli en lyckad reporter att vara duktig på framing. (Ettema & Glasser, 1998, s.

21) Journalister tar den inkommande informationen eller faktan och sätter ihop den för att
passa i de redan existerande nyhetsramarna. Journalisten bedömer alltså informationens

narrativa kvalitéer och ger den sedan den gestaltning som bäst bär fram historien. Reportrar som arbetar med gestaltning av nyheter arbetar med ”bekräftelselogik”, vilket betyder
att reportrar letar upp den information de vet att de behöver. I journalistens arbete med

att identifiera situationen och hitta en passande gestaltning, för att sedan arbeta med den

gestaltningen, letar han eller hon efter bevis i form av skriftliga rapporter, ögonvittnen eller
expertuttalanden för att bekräfta sin vinkel på storyn. (Johnson-Cartee, 2005, s. 161-162)

Journalisten håller ofta fast vid att deras roll endast är att presentera fakta på ett objektivt

sätt. Men dessa fakta skulle i själva verket inte bli nyheter om de inte gavs en mening och en
kontext av journalisten. (McNair, 1998, s. 5) Fakta i sig själv har ingen inre mening, de får
mening först när de bäddas in i en frame eller historia som organiserar dem och ger dem

en innebörd där en del fakta väljs ut att bära storyn medan andra väljs bort. Johnson-Cartee
berättar vidare att sociologiprofessorn W.A Gamson menar att man ska se på nyheter som
historieberättande snarare än presenterande av information, men att historierna så klart
innehåller element av fakta. (Johnson-Cartee, 2005, s. 158)

2.6 Kungahus i Europa, tidigare forskning
Det finns flera tydliga exempel på när narrativa grepp, medielogik och personifiering har
använts i rapporteringen kring en kunglighet.

2.6.1 Prinsessan Dianas död

Prinsessan Diana var oerhört omtyckt av många människor och fick två slut på sin prinsesssaga; både vid skilsmässan från prins Charles 1992 och när hon dog 1997. Tidningar i både

Storbritannien och på andra håll i världen skrev om sagan som tagit slut. (Blain & O’Donnell,
2003, sid 81) Det var en askungesaga som berättades om Dianas liv. En vanlig kvinna (så

framställdes hon i alla fall) som fick prinsen och halva kungariket. Men den absoluta dramaturgiska toppen var vid hennes död.

Prinsessan Diana var förmodligen världens mest mediebevakade kvinna vid tiden då hon

dog. (Detta visar på hur stora elitpersoner kungligheter faktiskt kan vara, författarnas kommentar.)
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Själva dödsolyckan var den utlösande händelsen som satte igång en nyhetsspiral där

nästan alla tänkbara teman och apekter uppmärksammades samtidigt som nyhetsrapporteringen i sig utlöste reaktioner som i sin tur blev nyheter.

Även om Ghersetti och Hvitfelts studie av händelsen inte är en narrativ analys kan man

tydligt se i resultatet vilka roller personerna tilldelades. I artiklarna och inslagen om Diana
avslutades sagan om hennes liv, en saga som medierna genom åren varit med att utforma.

Rapporteringen visade tydliga paralleller till den klassiska folksagans dramaturgi, en meta-

for medierna själva för övrigt använde; en konfliktfylld intrig som handlade om en helgonlik
prinsessa, ett okänsligt och kallt kungahus, hänsynslösa fotografer, en modig bror och en
sörjande allmänhet. (Ghersetti & Hvitfelt, 2000)

Något man kunde se i medierapporteringen om hennes död var att:

• Oväntade och dramatiska inslag, samt sådant som medierna kunde planera inför, fick

mest uppmärksamhet.

• Nyhetsberättelserna utgick från en huvudkonflikt och en eller flera underordnade kon-

flikter. Ett vi mot dom-perspektiv.

• Ett fåtal enskilda personer, stereotyper, dominerade nyheternas berättelser.

• Dramaturgiskt förstärkande spekulationer förekom när fakta saknades. (Ghersetti, 2000,

s. 255)

2.6.2 Kärlek i skandinaviska kungahus
Den 1 december 2000 förlovade sig Norges kronprins Haakon med sin flicka av folket, MetteMarit. När tidningarna skrev om deras förhållande så låg fokus mycket på Mette-Marits

bakgrund, hennes struliga före detta pojkvän och hennes roll som ensamstående småbarnsmamma, men det dominerande ämnet i tidningarna var det romantiska. Haakon och MetteMarits förhållande beskrevs som en modern askungesaga. Mette-Marit var den lyckliga

flickan som fick sin prins och Haakon beskrev som en modern riddare som försvarade sin
dam.

Mette-Marit lämplighet som blivande drottning ifrågasattes i tidningarna, men hon fram-

hölls också som en förebild för andra ensamstående mammor i landet. (Blain & O’Donnell,
2003, s. 137-145)

I Media and Monarchy in Sweden visas exempel på tre olika sorters kärlekshistorier i det

svenska kungahuset genom åren.

• När prins Oscar 1888 förlovade sig med Ebba Munck skapade det villervalla i de fina

kretsarna. Ebba Munck sågs som en kvinna av folket och prins Oscar var tvungen att be om

sin fars godkännande och erbjuda sig att ge upp sin titel för att få gifta sig med henne. Pres�sen beskrev förhållandet som en otvivelaktig romantisk historia som påminde om gamla
folksagor om godhjärtade prinsar som förälskar sig i vackra men fattiga kvinnor.
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• Mitt emellan två världskrig år 1932 gifte sig prins Gustaf Adolf med den tyska prinsessan

Sibylla. Skillnaden i rapporteringen mellan det här bröllopet och det år 1888 var att de kungliga huvudpersonerna inte personifierades på samma sätt i pressen. En prins som gifte sig

med en prinsessa var inte lika intressant som en prins som gifte sig med en kvinna av folket.
• Carl XVI Gustaf träffade en av OS-värdinnorna, Silvia Sommerlath, under OS i München

1972. De höll sitt förhållande hemligt i fyra år och förlovade sig 1976 och gifte sig tre månader senare. I den svenska pressen myllrade det av sagoreferenser. Förhållandet var en

askungesaga om en vanlig flicka som blev kär i en kung och vann svenska folkets hjärtan.

Storleken på rapporteringen var enorm. 500 miljoner människor världen över följde bröllopet i TV. (Jönsson & Lundell, 2009, s. 49-56)
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3. Metod
3.1 Val av metod
Vi har valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod i vår undersökning. Vi

har valt att göra en enklare kvantitativ analys (Esaiasson m.fl, 2007, s. 223) för att vi ska få

en överblick av hur rapporteringen rörande förlovningen såg ut. Med hjälp av den kvantitativa delen av metoden har vi fått svar på hur många artiklar det är, vem/vad de skriver om,
hur ofta sagoreferenser förekommer och så vidare.

Den kvantitativa delen har sedan kompletterats med en kvalitativ textanalys (Esaiasson

m.fl, 2007, s. 237-238) där vi har studerat det narrativa i texterna, det vill säga letat efter
dramaturgiska signaler som kan vara gemensamma i flera olika berättelser. (Johansson,
2005, s. 17)

3.2 Urval
Vi har studerat innehållet i fyra dagstidningar i landet. De ges ut varje dag och har en upplaga på mellan 190 000 och 400 000. Detta är Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och

Dagens Nyheter. Det kändes också viktigt att tidningarna produceras i Stockholm eftersom vi
ville att de ska ha haft möjlighet att vara på plats vid förlovningen.

En mindre lokaltidning hade inte varit intressant eftersom de flesta lokaltidningar för-

modligen inte har resurser eller möjlighet att bevaka förlovningen själva. Därför skulle

materialet förmodligen till största del bestå av inköpt material från TT, vilket inte är intressant för oss eftersom vi vill se hur tidningen själv väljer att berätta. Om vi tog med sådant

material skulle det finnas risk för att innehållet inte stämmer överens med tidningens egna
värderingar.

Av ovanstående anledning har vi heller inte tittat på texter skrivna av TT i våra valda tid-

ningar.

Skvallerpress som Svensk Damtidning var inte heller intressant att studera, eftersom de är

specialiserade på kungafamiljen och dessutom bara kommer ut en gång i veckan. Alltså hade
vi inte kunnat följa hur historien utvecklar sig, utan allt skulle komma på samma gång i en
sådan tidning.

Vi har även valt bort radio och tv, detta på grund av att vi skulle få ett allt för stort material

att arbeta med. Man konsumerar även dessa medier på ett annat sätt. Tidningar läser man
aktivt medan tv och radio kan stå på i bakgrunden utan att konsumenten faktiskt valt att

lyssna. Dessutom jobbar man inom dessa medier inte riktigt på samma sätt med grepp som

är typiska för framing, såsom rubriker, vinjetter och annat som används för att fånga konsumenten.
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Vi studerade tidningarna två veckor efter förlovningen eftersom vi bedömde att det var

då historien var som hetast, men att det var en tillräckligt lång period för att historien skulle
hinna utvecklas och förgrena sig i olika nyheter och framför allt konflikter. Vi tittade på ma-

terialet i ett tidigt skede av uppsatsarbetet och upptäckte att en vecka var för kort tid för att
täcka in hela rapporteringen. Däremot skiljde det mycket mellan kvällstidning och morgontidning.

Vi valde just fyra tidningar för att kunna göra en jämförelse dels mellan kvällstidning och

morgontidning, dels mellan de två tidningarna i varje kategori – Aftonbladet mot Expressen
och Dagens Nyheter mot Svenska Dagbladet.

Vi har valt att begränsa analysenheterna till artiklarna om de kungliga förlovningarna i

nyhetsdelen av tidningarna. 144 artiklar och 14 förstasidor i 56 tidningar har analyserats.

Till den kvalitativa delen av undersökningen har vi gjort ett strategiskt urval av tio olika

artiklar. Den första artikeln om förlovningen, publicerad den 25 februari, i varje tidning, en
krönika från varje samt en negativ artikel från de båda kvällstidningarna. Urvalet av dessa

tio artiklar är baserat på den kvantitativa delen av undersökningen. Vi har även visat exempel på det narrativa genom att plocka från olika artiklar av alla de 144.

3.3 Tillvägagångssätt

I den kvantitativa delen av undersökningen tittade vi på hur omfattande materialet var och
hur fördelningen såg ut mellan nyhetstexter, krönikor/kommentarer och texter som invol-

verar läsarna, som till exempel sms-hälsningar, kommentarer och enkäter. Detta valde vi att
göra eftersom vi upptäckte att det skiljer mycket mellan olika sorters tidningar. Därför kan

en redovisning av antalet artiklar av varje sort vara relevant i jämförelsen mellan till exem-

pel kvällstidning och morgontidning, eftersom det visar lite på deras sätt att skildra en händelse. Dessutom valde vi att leta efter, och räkna, vissa sagometaforer, positiva och negativa

värderingar i texterna, spekulationer och andra berättartekniska grepp vi skrivit om i teorin.
Detta är bara några av de saker den kvantitativa delen handlade om. Sammanlagt hade vi
åtta frågor i det kvantitativa kodschemat. 144 artiklar analyserades.

I den kvalitativa delen tittade vi närmare på hela materialet utifrån det resultat vi kom

fram till i den kvantitativa delen, det vill säga att vi plockade exempel på narrativt berättan-

de, gestaltning, och så vidare, från några slumpvis utvalda artiklar av de 144 som ingick i den
kvantitiva undersökningen. Vi gjorde även en kvalitativ textanalys av tio strategiskt utvalda

artiklar. Vi tittade bland annat på hur tidningarna använder sig av personifiering, nyhetsvärdering och dramaturgi. När det kommer till dramaturgin studerar man inte enskilda texters

innehåll utan letar efter universella former och teman som återkommer på flera olika ställen.
För att hitta en sådan universell form eller struktur undersöker man vad som är gemensamt
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för en mängd olika narrativ (myter, sagor och litterära texter). (Johansson, 2005, s. 157)

Vi har läst mycket om sensationsnyheter, personifiering och framing och ville leta efter

dessa element i analysen. Karen Johnson-Cartee presenterar i News narratives and news

framing J.W Tankards lista över fokuspunkter för att identifiera framingen i en artikel. Det

är bland annat rubriker, nedryckare, bilder, ingresser, mellanrubriker, tillägg och liknande.
Tankard menar att om man analyserar dessa strukturella delar av en story så kommer det

att avslöja nyhetens vinkel. (Johnson-Cartee, 2005, s. 173) Vi har använt oss av bland annat
de här punkterna för att hitta var man valt att lägga tyngdpunkten i artiklarna.

I den kvalitativa delen av undersökningen har vi även tittat på de olika rollerna, konflik-

terna och handlingen i klassiska berättelser, som vi tagit upp tidigare i teorikapitlet.

Vi beställde de aktuella tidningarna från Kungliga biblioteket och tog en vecka till att gå

igenom analysenheterna. Vi använde oss av två olika kodscheman (se bilaga) som vi fyllde

i allt eftersom vi läste tidningarna. Där svarade vi på de frågor vi behövde ha svar på för att
kunna se berättelsen i sin helhet.

I resultatet presenteras först hur rapporteringen såg ut från dag till dag för att läsaren ska

få en inblick i materialet innan den kvantitativa resultatpresentationen. Den kvantitativa

delen redovisas i form av tabeller och diagram. I den kvalitativa delen presenteras exempel
från tidningarna som svarar på frågorna i det kvalitativa sökschemat. I analysen kopplar

vi resultatet till de olika medieteorier vi finner intressanta för vår undersökning och letar

mönster i vårt material samt tidigare forskning om prinsessan Diana och andra kungahus.

3.4 Metodproblem

Ibland kan det vara svårt att avgöra tonen på artikeln. Rubrik kan säga en sak medan artikeln
en annan. Vi har dock försökt att specificera riktlinjerna i kodinstruktionerna till den kvan-

titativa delen så tydligt vi kunnat, för att kunna tolka tonen på samma sätt hela vägen. Vi har
främst gått på rubrik, ingress och så vidare, de delar av artikeln man ser på en gång, när vi
har tolkat vilken känsla man får av artikeln.

Samma sak gäller när vi har undersökt huruvida det förekommer spekulationer i texterna.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om texten är spekulerande eller inte, till exempel i citat
där källan inte anges tydligt och så vidare. Vi har valt att endast räkna med tydliga spekulationer, som när tidningen skriver ”tror”, ”verkar som”, ”kan komma att”, och liknande. Men

under arbetets gång har vi märkt att vissa skribenter skriver på ett spekulerande sätt, helt
utan källor, men presenterar det som om det är sant. Man kan dock inte veta om så är fal-

let. Därför finns här en viss felmarginal som man bör ha i åtanke när man tolkar resultatet,

det vill säga att vissa av analysenheterna som räknats som inte spekulerande, kan innehålla

oklarheter. Detta är dock en minoritet av artiklarna och eftersom vi är tydliga med kriterier22

na i våra kodinstruktioner skulle med största sannolikhet resultatet bli likadant om vi skulle
göra samma undersökning igen.

3.5 Validitet och reliabilitet
Det finns en rad kriterier som bör användas för att utvärdera narrativ analys, detta för att få
reda på undersökningens validitet. (Johansson, 2005, s. 314)

Vi måste fråga oss själva, ställer vi rätt frågor för att ta reda på vad man vill veta? Vi måste

även titta på tidigare forskningsinsatser. Vilka frågor brukar de ställa, kan vi ställa samma
frågor eller finns det en anledning till varför vi borde korrigera våra frågor? Har tidigare

dominanter på området misslyckats så finns det anledning att tänka helt nytt? (Esaisasson
m.fl, 2007, s. 244) Vi vill vara noga med att poängtera att eftersom den narrativa analysen

handlar om tolkningar finns det vissa saker man bör ha i åtanke. Berättaren kan konstruera
narrativa sanningar och en och samma händelse kan presenteras på en mängd olika sätt.

Frågan om huruvida berättelsen är ”sann” är inte relevant. Den sanning som produceras bör

alltid sättas i ett sammanhang. Trots detta kan man pröva analysens tillförlitlighet genom att
argumentera för sina tolkningar så länge man har stöd för dem i resultatpresentationen och
teorin. (Johansson, 2005, s. 313-314)

Redan under ett tidigt skede av undersökningen började vi med att testa våra frågor. Efter

teoriarbetet skrev vi det kvantitativa kodschemat och kodinstruktionerna, sedan testade vi
det på cirka 10 procent av analysenheterna. Detta gjorde vi genom att läsa artiklarna och

fylla i varsitt kodschema. Sedan jämförde vi resultaten och diskuterade vilka problem vi stött
på under testets gång. Därefter valde vi att förtydliga kodinstruktionerna och även lägga till
några alternativ vi märkte saknades under testet. En fråga i kodschemat togs bort på grund
av att det var för svårt att avgöra var gränsen skulle gå. Frågan gällde om texten innehöll

motsatspar. Vi valde att flytta den frågan till den kvalitativa delen av undersökningen istället.
Trots att vi behövde förtydliga och ändra vissa delar av kodschemat, stämde resultaten väl
överens och besvarade våra frågor på ett tillfredsställande sätt.

Efter att vi gjort den kvantitativa delen av undersökningen gjorde vi ett till reliabilitetstest

där vi fyllde i varsitt kodschema av samma artiklar. Cirka 20 procent av alla analysenheter

valdes slumpsmässigt ut och testades igen. Sedan jämförde vi resultaten. Det visade sig att

de frågor där svaret är baserat mer på tolkning var de där reliabiliteten var något lägre. När
det handlar om spekulationer, tonen på artikeln och sagoreferenser skilde resultatet åt vid

några analysenheter. Den totala reliabiliteten låg på 92 procent. Den största skillnaden låg i

de tre tidigare nämnda kategorierna. I de fallen visade det sig dock vara en svag gräns mellan
de två alternativen som valts. Båda kunde bedömas som riktiga. Detta har vi varit medvetna
om under resten av arbetet med undersökningen.
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4. Resultat
4.1 Rapporteringen dag för dag
Detta valde tidningarna att fokusera på under tidsperioden. Detta avsnitt är baserat på den
kvantitiva analysen och är till för att introducera uppsatsens läsare i materialet, så det är

lättare att ta till sig resultatet av kvantitativ och kvalitativ analys. Kursiv text är exempel på

rubriker som använts. Bilderna är exempel på förstasidor. Alla 14 förstasidor är inte redovisade med bild.

Dag 1, den 24 februari
På förstasidan i Aftonbladet avslöjas förlovningen. I tidningen
kan man läsa att paret förlovat sig, om deras tid tillsammans
samt att bröllopet kommer äga rum år 2010. På Expressens
förstasida avslöjas förlovningen. I tidningen skrivs det om

förlovningen och redan nu publiceras läsarnas ord om hän-

delsen. Varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter rapporterar om händelsen.

Dag 2, den 25 februari

Aftonbladet har en specialbilaga enbart om förlovningen

med paret på förstasidan. Allt mellan himmel och jord tas

upp, från presskonferensen och folkets hyllningar, till artiklar
om syskonens framtida bröllop. Många av artiklarna fokuserar på Daniel som person. Denna dag publiceras flera olika
krönikor. Även Expressen har en specialbilaga enbart om

förlovningen med paret på förstasidan. Artiklarna tar upp

ringar, kommande förlovningsfester, samt hur frieriet gick

till. Flera olika krönikörer säger sitt. Svenska Dagbladet har

förlovningen på förstasidan. SvD är den enda tidningen som

inleder med en artikel över två uppslag som rapporterar från presskonferensen. Några artiklar fokuserar på politik och historia. Även Dagens Nyheter har förlovningen på förstasidan.
De skriver om vad prinstiteln innebär, samt artiklar om Daniel och Ockelbo.

Dag 3, den 26 februari

Aftonbladet avslöjar kungens krav på Daniel på förstasidan. Den tillhörande artikeln är en

av flera som fokuserar på Daniel, en annan har rubriken Daniel, vi gillar dig. Expressen har

parets framtida boende på förstasidan. Texterna i tidningen fokuserar mycket på säkerheten
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kring paret. Flera artiklar talar till Victoria direkt i rubriker som Här är din klänning och Här
är ert nya slott. Ettanyheten på förstasidan av Svenska Dagbladet lyder Regeringen är beredd
att betala för bröllopet. Två artiklar publiceras, en om ekonomi och en om förberedelserna
inför bröllopet. Dagens Nyheter har en artikel i tidningen om hur det stundande bröllopet
påverkar handeln i Stockholm men även läsarnas ord och fristående tillägg publiceras.

Dag 4, den 27 februari

Den inledande artikeln i Aftonbladet har rubriken Abdikera, kungen. Blandad kompott av

artiklar om bland annat klänning och ring, samt om ekonomi. Expressen puffar för en intervju med Daniel på förstasidan. Tidningen har även ett uppslag där de två papporna ”möter”
varandra i form av en positiv artikel med Olle Westling (Olle Westlings son blir kunglig: ”Jag
är väldigt glad för dem”) och en negativ med kungen (Kungen om dotterns förlovning: ”Ska

du väl inte fråga mig om”). Varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter har någon artikel
rörande förlovningen.

Dag 5, den 28 februari
Aftonbladet har en kort intervju med Daniel och stor intervju med riksmarskalken om Daniel
och det stundande bröllopet (”Daniel är en hyvens kille”). Expressen betygsätter brudklänningar och har en krönika om Daniels revansch mot kungen. Ingen av morgontidningarna
rapporterar om förlovningen.

Dag 6, den 1 mars

Aftonbladet drar störst på en artikel där de låter pappfigurer
föreställandes Victoria och Daniel åka tunnelbana och gå på

pizzeria. Artikeln kompletteras av en kort text om hur paret

firade sin förlovning. På Expressens förstasida avslöjas Victorias
hemliga möte med sin svärmor. Stor artikel om hur Victoria och

hennes svärmor planerar bröllop tillsammans. På förstasidan av
Svenska Dagbladet är rubriken Alltid ett steg bakom som syftar

på Daniels position i kungahuset i förhållande till Victorias. Den

tillhörande artikeln ligger inte på nyhetsplats och har inte gran-

skats i studien. Dagens Nyheter är denna dag den enda tidning som inte skriver någonting
om förlovningen.

Dag 7, den 2 mars
Både Aftonbladet och Expressen har nästan ett uppslag med en intervju där Victoria och

Daniel är tillbaka på platsen för förlovningen. Expressen har även händelsen på förstasidan.
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Dag 8, den 3 mars
Artiklar om Elisabeth Tarras-Wahlberg och prinsessan Lilian i Aftonbladet. Mer förlovningsfirande i Expressen, samt en artikel om att förlovningen bidragit till att Expressens webtidning slagit rekord i antal besökare.

Dag 9, den 4 mars

I Aftonbladet misstänks förlovningsringen vara samma som
den Silvia hade som ung. Kungen ber regeringen om mer

pengar till bröllopet. Förstasida i Expressen om att Carl Philip
och Emma Pernald gjort slut. Artikel om parets uppbrott med
tillhörande journalistkommentar.

Dag 10, den 5 mars

”Vi vägrar betala Victorias bröllop” i Aftonbladet. Proteststorm
mot bröllopet i Expressen.

Dag 11, den 6 mars

Expressen är den enda tidningen som rapporterar. ”Det känns underbart” Silvia bryter tystnaden efter förlovningen. Första, och enda, intervjun med drottning Silvia, med tillhörande
journalistkommentar.

Dag 12, den 7 mars

I Aftonbladet spekuleras det i vad parets framtida barn kommer heta (Zlatan ger 500 gånger
pengarna). Expressen publicerar bilder från en fest några år tillbaka, där Victoria och Daniel
visar sin kärlek öppet. Även en artikel med rubriken Carl Philip godkänd på första tentan.

Svenska Dagbladet har ingen rapportering. Inga bovar i Daniels släktträd är den enda artikeln i Dagens Nyheter.

Dag 13, den 8 mars

Ingen rapportering i någon av tidningarna.

Dag 14, den 9 mars

Dagens Nyheter är ensamma om att publicera en artikel om förlovningen. Den har rubriken
Svenskarna vill ha Victoria som drottning.

Kvällstidningarna var en dag före morgontidningarna med nyheten om förlovningen. Det var
också kvällstidningarna som rapporterade mest omfattande under perioden, de hade över26

lägset flest artiklar och rapporterade under nästan alla dagar. Värt att nämna är att Dagens
Nyheter var den enda tidningen som skrev något under periodens sista dag, detta trots att
de endast publicerat en artikel under de föregående tio dagarna.

En skillnad som går att se i kvällstidningarnas rapportering är att Aftonbladet i högre grad

ägnade sig åt negativa och konfliktorienterade nyheter än Expressen som tenderade att vara
överlag mer positivt inställda. Som tidigare nämnts i den kvantitativa delen, hade Expres-

sen nyheter som rörde förlovningen på betydligt fler förstasidor än de andra tidningarna. En
annan skillnad var vilka personer tidningarna skrev om, Aftonbladet valde flera gånger att

prata med, och skriva om, anställda inom hovet medan Expressens fokus låg mer på kungafamiljen och Daniels familj.

Det finns tydliga likheter i vilka ämnen kvällstidningarna valde att rapportera om, sidor

som handlar om klänning, ring och boende hade i princip samma upplägg i de båda tidningarna.

Morgontidningarnas val av ämnen liknade också varandra, där hade politik och historia en

betydligt större del i rapporteringen än i kvällstidningarna.
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4.2 Kvantitativ innehållsanalys
4.2.1 Antal artiklar per tidning

Totalt publicerades 144 artiklar. Kvällstidningarna publicerade nästan exakt lika många artiklar, 57 respektive 56 stycken. SvD publicerade 12 stycken artiklar och DN 19 stycken.

4.2.2 Antal artiklar per datum, totalt

Under två veckors tid publicerades 144 stycken artiklar på 13 dagar. Flest artiklar var det

den 25 februari, dagen efter förlovningen. Den 8 mars publicerade inte någon tidning någon
artikel rörande förlovningen.
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4.2.3 Antal artiklar per datum och tidning

144 artiklar ingår i diagrammet. Aftonbladet och Expressen var först med rapporteringen
den 24 februari. Kvällstidningarnas rapportering såg i stort sett likadan ut medan DN och
SvD rapporterade i betydligt mindre skala. DN publicerade dessutom artiklar i slutet av

perioden och var den enda tidning som hade en artikel om förlovningen i tidningen den sista
dagen, 9 mars.

4.2.4 Typ av artikel

Nyhetstexter var den typ av artikel som var vanligast, med 71,5 % av det totala antalet ar-

tiklar. Expressen hade nästan 20 % journalistkommentarer och mer än en fjärdedel av DN:s
material bestod av fristående tillägg.
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4.2.5 Hur stort utrymme artikeln har

Majoriteten av artiklarna hamnade på antingen en halvsida (26,4 %) eller mer än en helsida
men mindre än uppslag (25,7 %). Att en artikel fick mer yta än ett uppslag var minst vanligt
(4,2 %).

4.2.6 Antal tillägg till varje artikel
Tillägg är kartor, faktarutor, diagram, grafik med mera som tydligt kompletterar en artikel.
Antalet artiklar som räknats är 122 stycken. Anledningen är att fristående tillägg och läsarnas
ord inte räknats med här, eftersom de är tillägg. Man kan med andra ord ha i åtanke att 22
stycken analysenheter är ett tillägg som inte står med i statistiken nedan.

Av kvällstidningarna hade Expressen betydligt fler tillägg än Aftonbladet. I Aftonbladet hade
18 av 52 artiklar tillägg medan Expressen hade tillägg till 30 av 51 artiklar. SvD hade til�-

lägg till mer än hälften av sina artiklar, och alla artiklar som hade tillägg hade två eller tre

stycken. DN hade tillägg till hälften av sina artiklar men där var det bara ett tillägg till varje
artikel, och aldrig två eller tre.

4.2.6 Vem/vilka artikeln handlar om
Alla analysenheter utom läsarnas ord (10 enheter) har räknats med. Därför är det totalt 134.

Victoria och/eller Daniel hade huvudrollen i majoriteten av artiklarna i kvällstidningarna
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och DN. I SvD handlade 5 av 9 artiklar om utomstående personer. Daniels familj fick minst

uppmärksamhet, endast Expressen publicerade artiklar där fokus låg på dem, två stycken.

4.2.7 Vad artikeln handlar om

Alla analysenheter utom läsarnas ord (10 enheter) har räknats med. Därför är det totalt 134.

I diagrammet kan man se att kvällstidningarnas rapportering var någorlunda lika, med un-

dantag för politik som Expressen inte valde att fokusera någonting på. Morgontidningarnas
rapportering skiljer sig åt på det viset att DN valde att fokusera betydligt mer på historia,
medan SvD fokuserade mer på planeringen inför bröllopet.
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4.2.8 Artikelns ton

122 artiklar har räknats. I diagrammet kan man se att Aftonbladet hade fler neutrala och

negativa artiklar än Expressen, där cirka 57 % av artiklarna var positiva. SvD och DN hade
ungefär lika många positiva artiklar, vilket gör att SvD hade en högre procent av positiva

artiklar. Antalet neutrala artiklar var dock i stor majoritet hos båda morgontidningarna. Att

det inte fanns några artiklar med negativ klang hos morgontidningarna kan ha att göra med
att de publicerade så få artiklar.

4.2.9 Spekulationer

De 22 obesvarade analysenheterna består av fristående tillägg och läsarnas ord.

50 % av de artiklar som räknats med innehåller tydliga spekulationer efter våra kriterier (se
bilaga). Aftonbladet har en högre andel artiklar innehållandes spekulationer, men resultatet
från Expressen har en felmarginal (se metodproblem, nr 3.4).
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4.2.10 Användning av sagoreferenser

122 artiklar har räknats, 22 är obesvarade (se tabell). I diagrammet kan man se att använd-

ningen av sagoreferenser procentuellt var väldigt lika i alla tidningarna. De flesta artiklarna

innehöll inga sagoreferenser, bara cirka 10,5 % av artiklarna innehöll sagoreferenser. Fristående tillägg och läsarnas ord har inte räknats med.

4.2.11 Antal förstasidor rörande förlovningen

Under perioden var det totalt 14 förstasidor som rörde förlovningen eller någonting med

anknytning till den. Expressen stod för 50 % av alla förstasidor rörande förlovningen. Aftonbladet och SvD hade lika många förstasidor rörande förlovningen, trots att Aftonbladet hade
nästan fem gånger så många artiklar (se tidigare tabell, nr 4.2.1).
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4.3 Kvalitativ innehållsanalys
4.3.1 Kvalitativ innehållsanalys av artiklar
En kvalitativ innehållsanalys har gjorts av tio strategiskt utvalda artiklar. Dessa artiklar är

huvudartikeln om presskonferensen och förlovningen den 25 februari i samtliga tidningar,
en krönika från varje tidning, samt en artikel med negativ ton från båda kvällstidningarna.
Vi har valt att ta med artiklar med negativ ton därför att vi under studiens gång har upp-

täckt att de negativa artiklarna är de där nyheterna gestaltas hårdast. Därför är de negativa

artiklarna bra exempel när man ska titta på hur tidningarna använder sig av motsatspar och
liknande. Anledningen till att det är tre artiklar från kvällstidningarna och två från morgontidningarna är dels avsaknaden av negativa artiklar i morgontidningarna, dels att antalet
artiklar skiljer sig så mycket åt mellan de två olika typerna av tidning.

Så här ser Aftonbladets första nyhet den 25 februari ut:
Rubriken lyder ”Det blev ett ja, ja, ja,
ja jaa” med underrubriken Äntligen
är Victorias och Daniels förlovning

officiell: Vår vänskap utvecklades till
kärlek.
Artikeln gestaltas väldigt positivt

med positiva rubriker, mellanrubriker
och bilder som knyter åter till kungen
och drottningens förlovning 1976.

Artikeln äger rum vid presskonferen-

sen där de två berättar om förlovningen och hur de känner för varandra, samt om hur deras
kärlek har växt fram. Artikeln är en kärlekssaga som är romantisk rakt igenom.

Daniel framställs som nervös, generad och osäker i situationen, men Victoria beskriver

honom som trygg och stöttande och en del av familjen. Victoria är överlycklig, bubblig, hon
verkar ha en avslappnad relation till pressen. Hennes citat visar att hon är väldigt kär. Till-

sammans har paret huvudrollerna i artikeln, men Daniel har en något mer passiv roll i och
med att han inte är lika bekväm i situationen.

Kungafamiljen beskrivs genomgående positivt, de har tagit emot Daniel med öppna armar,

men de nämns bara i citat av Victoria och Daniel och är inte närvarande i situationen.

Artikeln är berättande och rapporterande på samma gång, det är paret själva som står för

berättandet i artikeln. All fakta har sin grund i citat och texten är inte särskilt spekulerande.

Sammantaget går hela artikeln på temat ”och så levde de lyckliga” men den innehåller inga

direkta sagoreferenser. Det är känslan som gör det narrativa i artikeln.
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En negativ artikel i Aftonbladet den 26 februari ser ut så här:
Aftonbladets huvudnyhet, med både förstasida och bästa nyhetsplats på sidorna 6-7 har

rubriken Kungens motkrav med underrubriken Sluta jobba – annars blir det inget bröllop.

Artikeln är negativt gestaltad i rubrik och mellanrubriker med bilder som visar på ett tydligt
motsatspar i form av en glad Daniel och en sur kung Carl XVI Gustaf. Artikeln tar formen av
ett familjedrama där pappan inte vill acceptera mannen som dottern är kär i. Han försöker

därför sätta käppar i hjulet för paret genom att ställa krav på dotterns pojkvän. Pojkvännen
är dock beredd att göra vad som helst för att få gifta sig med dottern.

Det finns två olika motsatspar, Kungen och Daniel är det ena. En annan typ av motsatspar

är källorna som uttalar sig i artikeln, där en berättar om kungens krav på Daniel medan en

annan säger att några sådana krav inte finns. Ord står mot ord. Källan som säger att kungen
troligtvis inte ställt hårda krav på Daniel räddar kungen en aning i denna artikel. Utan hennes citat hade kungen enbart framstått som skurken som är emot pojkvännen. Denna källa
säger saker som snarare får honom att framstå som om han varit ond, men blivit mer god
den senaste tiden för inte krossa sin dotters hjärta.

Daniel är riddaren som gör allt för sin prinsessa. Victoria har en liten roll i artikeln som

dottern som har sin pappa lindad runt lillfingret.

Artikeln är i grund och botten rapporterande men byggd kring ett drama som gör att det

känns mer som en klassisk berättelse. Citaten är ganska spekulerande, artikeln har många
olika källor och det framkommer ibland inte vilken typ av källa det är och hur trovärdiga
dess uppgifter är.

En typisk krönika i Aftonbladet, denna från den 25 februari, ser ut så här:
Krönikören är Herman Lindqvist och rubriken lyder Mer historiskt än ni tror. Artikeln tar

upp en rad exempel på vad som gör Daniel historisk, samt exempel på tidigare kungliga äk-

tenskap flera hundra år tillbaka. Herman Lindqvist har gett Daniel rollen som drängen som

lyckas få prinsessan och därigenom förvandlas till prins. Vikten ligger på hur Daniel kommer
gå till historien och varför. Texten är traditionellt uppbyggd och innehåller inte några spe-

kulationer. Texten förmedlar en sagokänsla, men utan att skribenten använder sig av några
sagoreferenser eller speciella ord för ändamålet.

Så här ser Expressens nyhet om förlovningen den 25 februari ut:
Artikeln är skriven av Expressens hovreporter och rubriken är ”Jag sa ja, ja, ja, ja!” med underrubriken Daniel och kungen i hemligt möte om förlovningen. Stämningen är neutral med

glad rubrik och stor bild med glad Victoria och ”hemlighetsfull” Daniel. Romantiskt på ytan,

men med ”spelet” och hemlighetsmakeriet Daniel och kungen emellan där under. Redan vid
första anblicken ser man att det finns två sidor i berättelsen. Den ger ett sensationellt in35

tryck, som om tidningen är på väg
att avslöja något stort.

Artikeln har ett väldigt nar-

rativt upplägg och handlar om

förlovningen och spelet bakom.

Journalisten växlar mellan det ro-

mantiska och hemlighetsmakeriet
mellan Daniel och kungen, pre-

cis som när man i filmer klipper
mellan olika delar av historien.

Artikeln är ett avslut på den his-

toria som berättats genom åren, den om parets ”kamp” för att få gifta sig. Till slut blir Daniel
accepterad av kungen. Kärleken segrar.

Daniel framställs som romantisk, envis och ihärdig. som en riddare som kämpar för sin

prinsessa genom att försöka få kungens förtroende. Kungen framställs som konservativ utan
att vara osympatisk. Han har varit Daniels motståndare, men när Daniel väl övertalat honom
så tvekar inte kungen en sekund när det är dags för förlovning, utan är glad för deras skull.

Daniel och kungen har försonats. Det har med andra ord funnits en konflikt men artikeln tar
sin början i konfliktens upplösning.

Victoria har en ganska passiv roll där hon hållits utanför ”spelet”. Hon framställs som en

ganska hård förhandlare som får kungen att kompromissa om bröllopet.
Texten har dålig källhänvisning och endast ett citat.

En av de mest negativa artiklarna i Expressen, den 27 februari, ser ut så här:
Rubriken lyder Kungen om dotterns förlovning: ”Ska du väl inte fråga mig om” och är en av två
artiklar på ett uppslag där kungen ställs i kontrast mot en positiv och trevlig artikel, vilket

gör att han framstår som tvär, otrevlig och oengagerad i sin dotters förlovning. Texten i sig är
ganska neutral men artikeln gestaltas väldigt negativt i rubrik och tillägg. Artikeln handlar
om kungens besök på Carl Philips skola ett par dagar efter att förlovningen tillkännagetts

och om hur otrevlig och kort han är mot journalisterna när de ställer frågor om dotterns förlovning. Kungen, som har huvudrollen i texten, framstår som en otrevlig skurk som inte vill
vara tillmötesgående mot journalisterna.

Artikeln är i grund och botten en traditionell nyhetsrapportering om kungens besök på

skolan, men fokus i gestaltningen av artikeln hamnar på kungens beteende.

Krönika i Expressen den 26 februari:

Rubriken lyder Kärlekens seger. Birro: Här finns alla delar till en stor och fantastisk saga.
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Marcus Birro skriver om kärlek som funkar och kärlek som inte funkar. Om den fantastiska
kärlekssagan där prinsessan står upp mot sin gamla pappa som till slut inser att hon inte

tänker ge sig. Men den handlar även om Marcus Birro och hans radioprogram och om folk
som ringt in till programmet.

Huvudaktör i historien är Marcus Birro själv som fascineras av historien om Victoria och

Daniel och som förstår sig på svenskarnas svårmod eftersom han kommit i kontakt med dem

genom sitt radioprogram. Hela svenska folket är också en aktör där svenskarna stretat i motvind tills nu när förlovningen kommer som en rosa kärlekssaga med hopp till människorna.

Victoria har också en roll i texten. Hon har slitits mellan att gå sin egen väg och att vara lojal

mot ämbetet, hon har kämpat mot sina föräldrar länge men nu är hon befriad och lättad och

har äntligen vunnit tillsammans med Daniel som har kämpat med henne. Paret beskrivs som
”en fritagen gisslan”.

Kungen framställs som åldrande och konservativ men inser till slut att Victoria älskar Da-

niel på riktigt och att hon aldrig kommer göra som kungen vill.

Texten är personlig och berättande. Den är även full av sagoreferenser som ”kärlekens

seger”, ”sagan om den elaka kungen och drottningen” och ”Tingeling med trollspö”. Mar-

cus Birro drar även paralleller till Shakespeare. Tecken på para-social interaktion visar sig
genom att Birro skriver ”vi” och menar svenskarna. Han skriver till exempel ”vi gläds med
henne, vi är lyckliga med henne”, och ”… en människa vi lärt oss ha i vår omgivning utan att
riktigt känna”.

Svenska Dagbladets första artikel om förlovningen, den 25 februari, ser ut så här:
Rubriken är Kronprinsessan fick sin

Daniel efter sju år. Nyheten gestaltas

neutralt av tidningen, men ger ett väl-

digt lättat intryck av Victoria med hennes stora leende ovanför rubriken och
ryckcitat som ”nu kan vi starta något

eget och bilda familj”. Artikeln rapporterar från presskonferensen om deras

förlovning. Mycket handlar om tankar
och känslor inför framtiden, och även
en del om deras sju år tillsammans.

Inte bara paret kommer till tals utan även kungen och drottningen. Denna är en av ytterst få
artiklar bland alla vi läst som nämner hovets officiella video.

Paret har huvudrollerna. Victoria är trygg och stabil och lycklig. Daniel är nervös med

ändå tillfreds med situationen. Det verkar som om han får offra sitt jobb och sina intres37

sen, men viskar till reportern att han hoppas på att kunna fortsätta med sina intressen en

del ändå. Parets relation beskrivs som motsatsen till kungen och drottningens som var ”en

virvlande kärlekspassion där det sade klick”, medan Victoria och Daniels förlovning har växt
fram ur många års vänskap.

Kungen har en biroll som en typisk pappa som är stolt och glad för sitt barns skull. Även

Silvia är glad och denna är en av få artiklar av alla 144 där hon kommer till tals. Den enda

konflikt som kan skönjas är det snabbt omnämnda att Daniel inte riktigt trivs i den offentliga
rollen med fotografer och media men att han vant sig och är beredd att leva med det.

Texten är rapporterande som artikel, men har en del berättelse i sig. Skribenten kallar sig

och andra tidningar för ”vi”. Man får känslan av att reportern tar på sig att representera hela
svenska folket. Hon är ganska personlig, utan att säga ”jag” någon gång. Hon spekulerar en
del, bland annat i hur Ockelbo-borna tänker och känner när Victoria är i Ockelbo på besök
hos Daniels familj.

Krönika i Svenska Dagbladet den 25 februari:
Bröllopet en pr-dröm för Fredrik Reinfeldt lyder rubriken på en text skriven av Göran Eriksson. Den är neutral och humoristisk skriven och krönikören fokuserar på vilka politiska

fördelar ett kungligt bröllop kan ge för både den sittande regeringen samt oppositionspartierna, och passar på att driva lite med politikerna. Kärnan i texten ligger i frågan om vilka

partier som kommer att lyckas bäst med att använda bröllopet till sin fördel, vilket leder till
en del spekulationer.

Regeringen är självsäkra och firar efter förlovningen eftersom de känner att ett kungligt

bröllop kommer att gynna dem inför det kommande valet. Oppositionspartierna står i bak-

grunden och försöker få en del av kakan. Motsatsparen är de båda politiska blocken som försöker sola sig i glansen av Victoria och Daniels stundande bröllop. Texten är berättande och
personlig. Även sagoreferenser som ”en enkel son av folket
som erövrar prinsessan” och ”folkhemssaga” används.

Första artikel i Dagens Nyheter den 25 februari:

Vänskapen utvecklades till kärlek – utan att det sa klick är
rubriken på artikeln som tar plats på presskonferensen

där paret avslöjar nyheten. Artikeln är rapporterande utan
spekulationer och tar upp vad de säger och vad de har på

sig samt hur deras förhållande har utvecklats genom åren.
Stämningen på artikeln är neutral.

Paret har gemensamt huvudrollen i artikeln, men Victo-

ria är mer aktiv än Daniel. Hon är överlycklig och bubblig,
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lättad över att få berätta om förlovningen. Daniel står bakom och stöttar, han ser fram emot
”uppdraget” att vara prins, är lite skämtsam, nervös men ändå trygg. Även här nämns att

Daniel inte är så sugen på att bli en officiell person. Man får intrycket av att han inte är helt

nöjd, men det verkar ändå som om han tycker det är värt det bara han får vara med Victoria.

Det enda berättartekniska greppet som används är att Daniel kallas ”en man av folket”, vilket
egentligen inte är något uppseendeväckande eftersom det är det han är.

Krönika i Dagens Nyheter den 25 februari:

En politisk text skriven av Henrik Brors med rubriken Krav på republik får läggas på hyllan.
Texten är neutral, saklig och politiskt korrekt. Den handlar om att monarkin har starkt

stöd av befolkningen men inte av riksdagen. Riksdagen tvingas acceptera att monarkin

kommer att finnas kvar ett tag till. Texten har inte särskilt tydliga aktörer men de tydligast

framträdande är riksdagsledamöterna som är emot monarkin, de framställs som förrädare
som visar en trevlig och fjäskande sida mot kungahuset fast de egentligen inte vill ha kvar
monarkin. Detta för att framstå i god dager och vinna röster i nästa val.

Texten är inte personlig och journalisten är inte tydlig med egna värderingar, men efter

att ha läst texten har man ändå en känsla av att ha ”matats” med hans åsikter, trots att de är

väl dolda mellan raderna. Texten är inte så väldigt spekulerande, annat än om vilka politiska
följder det stundande bröllopet kan få.

Aftonbladets artiklar tenderar att fokusera på Daniel, Victoria spelar en mindre roll i den to-

tala rapporteringen. När Aftonbladet skriver om Daniel så fokuserar de mycket på den kamp
han fört mot kungen för att få gifta sig med Victoria, samt på hans förvandling från enkel

Ockelbokille till världsvan prins. De tre olika artiklarna i exemplet ovan skiljer sig åt i tonen,

en är positiv, en negativ och en neutral. Detta är något som varit genomgående i Aftonbladets
rapportering om förlovningen.

Expressen har ett tydligt sagotänk, rapporteringen är väldigt målande och ofta liknar upp-

byggnaden i artiklarna filmer och klassiska sagor. Budskapet i många av Expressens artiklar
är att kärleken alltid segrar. Expressen skriver, precis som Aftonbladet, om kampen mellan
Daniel och kungen, men beskriver den som en konflikt som numera hör till det förflutna.

Den negativa artikeln är egentligen bara negativ på ytan. Det är gestaltningen som ger den

negativa tonen medan själva texten egentligen är ganska neutral.

Svenska Dagbladets inledande artikel är lång och tar upp många olika aspekter rörande

förlovningen. Artikeln förmedlar känslan ”äntligen”, den beskriver snarare en lättnad över

att förlovningen blivit av än ett lyckorus. Detta gör att artikeln ändå känns neutral. Även krönikan är neutral men skriven på ett skämtsamt sätt vilket är ett grepp vi inte sett i så många
andra krönikor.
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Dagens Nyheter har en ganska kort men väldigt saklig och rapporterande första artikel om

förlovningen. Inga speciella berättartekniska grepp används i artikeln. Krönikan är, precis
som nyhetstexten, saklig, kortfattad och beskriver inga tydliga aktörer.

Det som går att se i rapporteringen om förlovningen är att kvällstidningarna rapporterar

mest omfattande, de använder en mer berättande stil i artiklarna och fokuserar ofta på nå-

gon typ av konflikt. En skillnad mellan dem är att Aftonbladet tenderar att vara mer kritiska
än sin konkurrent.

Morgontidningarna avslutar rapporteringen i ett tidigt skede förutom de två artiklar Da-

gens Nyheter publicerar under periodens sista tre dagar. Omfattningen i rapporteringen är
det som är utmärkande för morgontidningarna som grupp eftersom de i sina texter inte är

särskilt lika varandra. Dagens Nyheter ger ett mer allvarligt intryck medan Svenska Dagbladet rycks med mer i den romantiska stämningen.

4.3.2 Historiens narrativa kvaliteter

I detta avsnitt presenteras exempel på aspekter ur nyhetsrapporteringen. Exemplen är från
andra artiklar än de tio som ingick i den kvalitativa innehållsanalysen.

Narrativt berättande

Genomgående i hela rapporteringen
finns mängder med narrativa grepp

som används för att skapa en intrig och

förstärka historien. Tidningarna går ofta
tillbaka i parets historia och sätter fakta

i ett nytt sammanhang för att man ska se
kontrasterna i de olika personernas liv.
Till höger kan man se ett typiskt ex-

empel på hur rapporteringen har sett ut.
Daniel och Victorias förhållande por-

trätteras som en lång omöjlig kärlekssaga som slutar lyckligt.
Fler exempel på hur tidningarna skrev:

”Här är berättelsen om hur hockeykillen med Ockelbokepsen förvandlades till Prins Daniel,

fästman till Sveriges blivande drottning.” och ”Sagan om Olof Daniel Westling började långt
ifrån de fina salongerna i Stockholm.” – Expressen den 25 februari.

”Vissa historier har ett lyckligt slut. Andra har ett osannolikt. Som Victorias och Daniels.” –

Expressen den 28 februari.

”Olyckskorparna kraxade, kritikerna hånade, vännerna tvivlade. Deras kärlek var allt annat
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än självklar. Hon var kronprinsessa. Han, en vanlig kille från Ockelbo. Men kärleken segrade.
Nu börjar kärlekssagan på riktigt.” – Aftonbladet den 24 februari.

”Här är sagan om hur kepskillen från Gästrikland klev in i sin kungliga kostym” – Aftonbla-

det den 25 februari.

Gestaltningen av nyheterna

Gestaltningen är det som sätter tonen i artikeln, den ger en romantisk känsla eller avslöjar

konflikten eller motsatsparen i artikeln. En av gestaltningens viktigaste funktioner i den här
historien är att förstärka de olika rollerna som aktörerna tilldelats av tidningarna. Gestalt-

ningen kan även göra att man tror att artikeln handlar om något som den i själva verket inte
gör. Som Expressens negativa artikel där kungen i bild, rubrik och tillägg framstår som arrogant och otrevlig men där det i texten framgår att så inte är fallet.

Expressen den 27 februari. Ett tydligt exempel på hur motsatspar används i gestaltningen.
Uppslaget består av två artiklar, en positiv om Olle Westling med glad rubrik och glad bild.

På andra sidan en negativ artikel om kungen med negativ rubrik, tillägg och en allvarlig bild.
I texterna bekrivs Olle Westling som en trevlig och sympatisk lantis som är glad för Victoria

och Daniel. Kungen beskrivs som arrogant och otrevlig. Uppslaget ger sken av att handla om
vad de två papporna tycker om förlovningen. Artikeln om kungen handlar dock om någonting helt annat. I mitten av sidan binds de två personerna ihop med en faktaruta om deras
likheter och olikheter.
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Aftonbladet den 26 och 27 februari. Artiklar baserade på mätningar gjorda av Sifo. Detta är

ett exempel på det tydligaste motsatsparet i hela berättelsen; den gode Daniel och den onde
kungen. Första uppslaget är positivt och handlar om Daniel och att svenska folket gillar honom. Det andra uppslaget är negativt och handlar om kung Carl XVI Gustaf. Rubrik och bild
är väldigt kraftfulla, men siffrorna i undersökningen stöder inte rubriken. Av gestaltningen
att döma får man intrycket att svenskarna vill bli av med kungen. Siffrorna säger dock att
endast 32 procent av de tillfrågade vill att han ska abdikera när han når pensionsålder.

Dagens Nyheter den 25 februari. Starka kontraster i gestaltningen av två släktträd. Än en

gång gestaltas Daniel som den vanliga killen från Ockelbo med keps och hus med vita knutar.
Victoria porträtteras i balklänning, tiara och med slottet i bakgrunden. Rubriken ”Från koja
till slott” förstärker den resa Daniel har gjort och visar på olikheterna mellan Victoria och
Daniel.

Para-social interaktion
Totalt fick 177 läsare göra sin röst hörd i tidningarna under perioden, de allra flesta i Aftonbladet. Morgontidningarna publicerade nästan exakt lika många läsarröster men betydligt

färre än kvällstidningarna. Läsarnas ord bestod både av sms till tidningarna, kommentarer
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på webben och enkäter med folk på stan. Här är några exempel på vad läsarna hade att säga:
Maud i Expressen den 24/2:

(...) Det här behöver vi svenskar. Ett glädjeämne i dessa krisdagar.
Rosinhia i Expressen 24/2:

(...) Jag gläds storligen med er. Kommer fortsätta be för er i mina böner.
Ann i Aftonbladet den 25/2:

Kom ner till grannen som öppnade med tårar i ögonen och lämnade mig stående i entrén. På
tvn kom ni precis in och skulle tillkännage er förlovning. Och där satt vi sen jag, grannen och
hennes man alla med lyckotårar i ögonen. Stort grattis till er förlovning Victoria och Daniel.
Äntligen! som Gert Fylking skulle sagt.
Mia i DN den 25/2:

Underbart! Victoria är en helt fantastisk person och jag tror att hon har träffat sin moatjé. Han
är skötsam, liksom hon, och har inget skumt förflutet, som vi vet nu.
Anonym i DN den 26/2:

GRATTIS!!! Jag blev så glad att jag började gråta på bussen när jag fick veta det. Victoria, du är
bäst och finast.

Nick i DN den 26/2:

Vem fan bryr sig?! Jag förstår inte; hur kan detta vara BIG NEWS!?
Greta i SvD den 25/2:

Kära Victoria. Jag är så lycklig över att du nu har valt en man som du vill dela ditt liv med. Från
och med denna dag kan jag sova lugnt.
Detta är bara några av alla de kommentarer som publicerades, och dessa exempel visar tyd-

ligt hur svenska folket engagerar sig i kungahuset och skapar sig en relation till personerna i

kungafamiljen. Att börja gråta vid nyheten om en förlovning gör nog många bara när det gäl-

ler nära vänner eller släktingar. Att läsarna utvecklar så starka känslor vid en sådan händelse
visar förmodligen på hur stor påverkan pressen har på sina läsare. Kommentarer som Mias

ovan tyder på att läsarna tror på vad medierna säger om elitpersonernas egenskaper för att
sedan skapa sig en relation till personerna, baserad på mediernas information. Just dessa

kommentarer visar dessutom att kungafamiljen förmodligen är en starkare elit än många andra elitpersoner. Man kan fråga sig om folk skulle ha skrivit likadant om några andra svenska
elitpersoner.
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5. Analys
5.1 Dramatisering vanligt i kvällstidningarna
Nedan illustreras vilka teman som var mest förekommande i rapporteringen kring förlovningen. Grafen är baserad på resultaten av undersökningen. Man kan känna igen flera av

ämnena från den kvantitativa resultatpresentationen, som till exempel politik, historia och

inför bröllopet. De svarta ämnena är i huvudsak baserade på det vi sett genom att lägga ihop
resultaten av kvantitativ och kvalitativ metod. Det vill säga, att vi kunde se att en artikel till
exempel handlade om Daniel eller Victoria i den kvantitativa delen, för att mer ingående i

den kvalitativa delen se att den handlade om Daniels personlighetsutveckling. Förlovningen
var den stora händelsen som följdes av en rad berättelser, baserade på den första. De svart-

markerade ämnena är huvudspåren som fått störst plats i tidningen, medan de grå är sådana
som inte prioriterats lika högt av tidningarna.
Daniels ursprung
uppväxt och familj

Daniels företag
framgångsrikt gym

Från keps till kostym
Daniels förvandling

Framtiden

boende och barn

Historia

tidigare kungligheter

Förlovningen
Carl Philips uppbrott

Kungen och Daniel

slut mellan prinsen
och Emma Pernald

kampen om Victoria

Politik

ekonomi och monarki

Kärlekssagan
parets tid ihop

Inför bröllopet
var, när och hur

Daniel och Victorias förlovning var startskottet på en rapportering som mynnade ut i flera

olika teman. Några teman dominerade under hela perioden medan andra kom och gick mer

sporadiskt. De ämnen tidningarna fokuserade på fick ofta ett stort utrymme medan de andra
ämnena hade en mer kompletterande funktion i tidningarna. Den traditionella nyhetsvär-

deringen syns mest i morgontidningarna, som fokuserar en del på bland annat politik och

ekonomi. Men alla tidningar skriver huvudsakligen om elitpersoner som kungafamiljen eller
olika politiker och använder Daniel som en person folket ska kunna identifiera sig med.

Däremot stämmer kvällstidningarnas rapportering väl överens med Todd Gitlins påstående
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om vad nyheter är. Alltså att det handlar om händelsen, inte orsaken; personen, inte grup-

pen; konflikter, inte samstämmighet och det som för historien framåt, inte det som förklarar
den. Detta kan man se tydligt i till exempel Aftonbladet som fokuserar mycket på konflikten

mellan kungen och Daniel, till skillnad mot för de andra tidningarna som hävdar att det är en
konflikt som ligger i det förflutna.

I undersökningen har det även synts tydligt att när fakta och källor inte finns, så tar spe-

kulationerna över. Hälften av alla artiklar innehöll tydliga spekulationer och då har vi inte

ens räknat med de artiklar där skribenten lyckats kringgå de tydliga kännetecknen för vad
som är spekulationer.

Dramatisering, förenkling och förstärkning är enligt Jesper Falkheimer tre grepp tidning-

arna tar till i den allt hårdare konkurrensen om läsarna. Speciellt i kvällstidningarna kan

man se dessa grepp, både i valet av nyheter och gestaltningen av dessa. Nyheter med högt

sensations- och underhållningsvärde får enligt Bob Franklin mer plats än nyheter med vikt

och relevans för publiken. Detta ser man tydligt i jämförelsen mellan olika sorters tidningar
där morgontidningarna berättade i princip allt av relevans på en eller två dagar medan

kvällstidningarna fortsatte i nästan två veckor. Politik och ekonomi fick också plats i kvällstidningarna, men bara som små artiklar bredvid de stora dramatiska berättelserna. Detta

stärks av att en majoritet av nyheterna var neutralt gestaltade i början, för att sedan bli allt
mer positiva eller negativa ju längre tiden gick.

5.2 Ett romantiskt drama med ett lyckligt slut
Enligt Marina Ghersetti handlar tabloidisering inte om att varva information med underhållning utan om att göra underhållning av verkligheten. Detta kan appliceras på den här historien där allt i slutändan gestaltades som ett romantiskt drama med ett lyckligt slut. Genom
att skriva på det sättet är det lättare för tidningarna att fånga publikens uppmärksamhet

och beröra med nyheterna. Exempel på detta ser man i artikeln med rubriken Kärlek mot

alla odds som handlar om parets tuffa kamp för kärleken och om Daniels förvandling för att
kunna bli accepterad.

De stora nyheterna i kvällstidningarna bestod oftast av slagkraftiga rubriker, lite text och

stora bilder. Exempel på dessa sidor kan man se på till exempel kvällstidningarnas förstasi-

dor där sensationella nyheter fått plats, samt på alla tidningars första artiklar. Där har kvällstidningarna relativt liten textyta i jämförelse med bilden eller bilderna. Däremot har Dagens
Nyheter nästan lika stor yta till texten som till bilden.

Enligt Karen Johnson-Cartee kan en journalist bedöma informationens narrativa kvalitéer

för att sedan ge den en gestaltning som bäst bär fram historien. I våra exempel på gestalt-

ning har tidningarna fokuserat mycket på olika sorters motsatspar för att förstärka nyheter45

na. Glada bilder ställs mot sura, slott ställs mot radhus, kungakronor mot kepsar. Detta görs

för att lyfta fram de skilda världarna huvudpersonerna kommer ifrån och betona vinkeln på
artikeln.

Hur medierna beskriver ett ämne påverkar hur människorna uppfattar det. Till exempel

så beskrivs Daniel, hans familj och Ockelbo-borna genomgående som lantisar, vilket man

som läsare inte hade kunnat veta annars. Teorin om att gestaltningen påverkar läsarnas upp-

fattningar har vi sett bevis på bland läsarnas ord där många personer skriver om till exempel
Daniel och Victoria som om de känner dem. Läsarnas ord om personerna stämmer precis
överens med mediernas beskrivningar av dem. Speciellt läsarnas bild av Daniel är starkt

färgad av tidningarnas beskrivningar. Daniel hade fram till förlovningen avslöjades inte uppträtt offentligt i något sammanhang utan har bara beskrivits av medierna. Därför känns det
osannolikt att läsarna faktiskt vet att han är ”skötsam och utan skumt förflutet”.

5.3 Grodan som förvandlades till prins

I den kvantitativa delen av undersökningen kunde vi se att endast 10 procent av artiklarna
innehöll direkta sagoord men i den kvalitativa delen kunde vi se att det narrativa, trots det

lilla antalet direkta sagoreferenser, hade en stor del i rapporteringen. Hela tidningarnas upplägg kring förlovningen gestaltades som en klassisk kärlekssaga.

Genom att titta på figuren på sidan 44 kan man konstatera att de tre teman som dominera-

de nyhetsrapporteringen kring förlovningen var just de som har möjligheter till ett narrativt
berättande, i de ämnena finns det en konflikt eller en bakgrundshistoria att ta avstamp i.

Förlovningen hade kunnat vara en enskild nyhet men utlöste en kedja av olika händel-

ser som tillsammans bildade ett narrativ, delvis drivet av läsarnas nyfikenhet om vad som

skulle hända härnäst. Håkan Hvitfelt och Marina Ghersetti menar att många nyhetsdramer

har formen av klassiska treaktare där intrigen byggs upp kring konflikter. I den första akten

introduceras en strid, i den andra akten en konfrontation och i den tredje en reflektion. Den
här formen av berättande har vi inte sett i vår undersökning eftersom förlovningen bara är

en del i en livslång berättelse. Däremot skulle man kunna tänka sig att förlovningen tar plats
efter konfrontationen i den andra akten i och med att Victoria och Daniel till slut fått förlova
sig. Rapporteringen kring förlovningen tar fart kring det lyckliga slutet, inte en upptrappande konflikt.

Berättelsen har tilldelats två huvudkaraktärer med motsatta mål, åtminstone i kvällstid-

ningarna. Daniel är protagonisten och kungen är antagonisten som motarbetar protago-

nisten. Detta är en konflikt som enbart finns i kvällstidningarnas rapportering. Morgontid-

ningarna tilldelar inte kungen någon skurkroll utan beskriver alla medlemmar i kungahuset
i positiva ordalag. Kvällstidningarna kan tänkas använda konfliktperspektivet för att driva
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händelseutvecklingen framåt, och därmed möjliggöra en fortsatt rapportering.
De roller som tydligt gick att urskilja i rapporteringen var:

• Daniel Westling – Grodan som förvandlades till prins: Mannen av folket som förälskade

sig i prinsessan och som därefter genomgick en förvandling. Likt en riddare har han kämpat
mot kungen för att få prinsessans hand.

• Kung Carl XVI Gustaf – Den onde härskaren: Den överbeskyddande fadern som inte

tycker att någon är god nog för hans dotter. I slutet tvingas han kapitulera för att inte krossa
sin dotters hjärta.

• Kronprinsessan Victoria – Prinsessan som slits mellan plikten och kärleken: En viljestark

och envis prinsessa som å ena sidan vill vara sin pappa och den kungliga traditionen till lags
men som å andra sidan inte kan tänka sig att gifta sig med någon annan än Daniel.

• Politikerna – De sluga falskspelarna: Likt betjänten som planerar att manövrera ut

kungen och ta över makten beskrivs politikerna som inställsamma och falska. De gör allt för
att få något för egen vinning av förlovningen.

• Daniels familj och Ockelbo-borna – Bönderna: Lantisarna som är godtrogna, lugna och

trygga och vars hela liv kretsar kring mannen från Ockelbo som lyckats fånga prinsessan.

Att aktörerna tilldelas olika roller är viktigt för det narrativa berättandet. Utan dessa tyd-

liga roller skulle historien inte bli lika slagkraftig.

5.4 Identifikation prioriteras högst
Håkan Hvitfelt har listat fyra kriterier där nyheten bedöms som viktigare ju fler kriterier den

uppfyller: Ställning eller status, betydelse för nationen, betydelse för ett antal människor och
betydelse i det förgångna och för framtiden. Kungafamiljen är några av de få personer som

möjligen kan uppfylla alla dessa kriterier, vilket kan förklara varför de får så stor uppmärksamhet i media som de får. Blain och O´Donnell skriver att varaktigheten är det som skiljer

kungligheter från de flesta andra kändisar. Detta syns tydligt i vår studie i och med att förlovningen beskrivs som en liten del i en lång livsberättelse.

Personifiering innebär att uppmärksamheten riktas mot en eller ett litet antal människor

och är ett vanligt sätt att vinkla nyheter på. Få saker är så konkreta som människor och få saker intresserar oss människor så mycket som vi själva. Något framträdande i rapporteringen
kring förlovningen är att allt handlar om elitpersoner men den person som fått mest plats i
rapporteringen är mannen av folket som man som läsare lättast kan känna igen sig i.

Personifieringen av kärleksparet gör det lätt för läsarna att skapa uppfattningar om deras

personligheter och kan ge känslan av att de är bekanta eller vänner. Bland läsarnas ord i

de utvalda tidningarna fanns flera exempel på hur förlovningen väckte känslor hos läsarna.
Flera berättade hur de börjat gråta av lycka. En kvinna talade om hur hon nu skulle kunna
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sova lugnt om nätterna.

5.5 Ännu en askungesaga
En tydlig likhet mellan Victoria och Daniels förlovning, prinsessan Diana och prins Charles
samt kronprins Haakon och Mette-Marit är att rapporteringen är upplagd som en askung-

esaga där en vanlig människa får en plats i kungahuset. Poängteras bör att det är mediernas
konstruktioner – det är stor skillnad mellan prinsessan Dianas och Daniel Westlings bak-

grunder. Trots detta väljer medierna att berätta på samma sätt i de båda fallen. Även sagan
om Diana pågick under många år och Ghersettis och Hvitfelts forskning kring henne som

mediefenomen berör bara en liten del av sagan om hennes liv. Vi har precis som de gjorde i

sin undersökning, gjort nedslag i en specifik händelse i personernas liv. Några tydliga likheter mellan deras och våra resultat är att nyhetsberättelserna utgick från en huvudkonflikt

och en eller flera underordnade konflikter (se figuren på sidan 44). Rapporteringen om Dianas död handlade även om ett fåtal stereotyper och dramaturgiskt förstärkande spekulationer förekom när fakta saknades. Likheter i rapporteringen mellan Haakon och Mette-Marit
och Victoria och Daniel är bland annat att mycket fokus legat på Daniels bakgrund, precis

som i fallet med Mette-Marit, samt att romantiken har genomsyrat stora delar av rapporte-

ringen. Askungesagan har varit ett genomgående tema när det rapporterats om kungligheter
som förälskat sig i en helt vanlig människa. förutom exemplen ovan användes metaforen

även när kungen förlovade sig med Silvia 1976. Det som skiljer det här fallet från de andra

är att detta är första gången som en man, Daniel, har Askungens roll. Att en blivande drott-

ning väljer en man av folket är inte lika vanligt i sagorna som att en prins eller kung väljer en
vanlig kvinna.
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6. Slutsatser
6.1 Så såg historien kring förlovningen ut
Ett romantiskt kärleksdrama med många års kamp slutar i förlovning för det lyckliga paret.
Rapporteringen var kraftig i början av perioden för att sedan tunnas ut. Förlovningen orsakade en kedja av nyheter rörande andra personer i kungahuset, bröllopet, ekonomi, politik

och så vidare. Vem ska betala? Bör kungen abdikera? Frågorna var många och svaren ganska
få. Istället förekom spekulationer i 50 procent av materialet. Mycket fokus lades på personerna, speciellt på Daniel Westling och kungen.

6.2 Det narrativa berättandet

Klassiska sagoord förekom men inte i särskilt hög grad. Istället syntes det narrativa i sät-

tet att berätta, gestaltningen av nyheterna och även i rollerna som personerna tilldelades

av tidningarna. Många av artiklarna var skrivna som noveller eller såg ut som många filmer
är upplagda: genom att hoppa fram och tillbaka i tiden tillfördes spänning till historierna.

Motsatspar förekom en hel del, främst i form av kungen mot Daniel, och historien jämfördes,
precis som tidigare kungaförlovningar, med klassiska sagor som exempelvis Askungen.

6.3 Aktörerna och deras roller

Det var i princip bara Daniel, Victoria och kungen som beskrevs med personliga egenskaper. Även Daniels pappa och politikerna beskrevs någon enstaka gång, men inte i samma

utsträckning som huvudpersonerna. Tidningarnas beskrivningar av aktörerna var konse-

kvent och de beskrevs likadant genom hela rapporteringen. Dock skiljde det lite mellan olika
tidningar när det kom till kungen. Morgontidningarna var snällare mot kungen än kvällstidningarna var och Expressen var snällare än Aftonbladet. Prinsessan Madeleine, prins Carl

Philip och drottning Silvia beskrevs knappt alls med några personliga egenskaper, speciellt
inte drottning Silvia som fick överraskande lite plats i tidningarna.

Daniel beskrevs som trygg och stabil men lite osäker på sin roll som offentlig person. Han

är en riktig helyllekille som gör vad som helst för att få gifta sig med sin Victoria. Han är

riddaren som har kämpat för kärleken, och även grodan som förvandlats till prins i och med
den stora förvandlingen från gymägare från Ockelbo till blivande prins.

Kungen beskrevs ibland som en stolt far som är glad för sin dotters skull och ibland som

en ond kung som inte kan acceptera sin dotters val av make. Rapporteringen var olika i olika
sorters tidningar. Mer om det i avsnitt 6.5.

Victoria beskrevs som präktig och jordnära med sin pappa lindad runt lillfingret. Hon är

envis och har stått på sig med sitt val av pojkvän.
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6.4 Tidningarnas gestaltning av nyheterna
När förlovningen avslöjats hade alla tidningar utom DN lite av en ”äntligen”-känsla på första
nyheten. Romantik och konflikter var det som gjorde nyheterna levande under de följande
veckorna. ”Tråkigare” nyheter gestaltades inte lika hårt som de som har en uppenbar kon-

flikt- eller kärlekshistoria. Speciellt konflikterna gestaltades väldigt tydligt med stora rubriker, talande bilder, starka kontraster och tydliga motsatspar.

6.5 Skillnader och likheter mellan de olika tidningarna
Kvällstidningarna publicerade flest artiklar under flest dagar om förlovningen. Dagens Nyheter publicerade cirka 35 procent fler artiklar än Svenska Dagbladet men i båda morgontid-

ningarna var rapporteringen inte alls lika omfattande som i kvällstidningarna, bland annat

så pågick rapporteringen i morgontidningarna bara i några få dagar under de två veckorna.
Morgontidningarna fokuserade även mer på ”seriösa”, klassiska nyheter som ekonomi,

historia, politik och så vidare, vilket inte hade lika hög prioritet i kvällstidningarna. En stor

skillnad i rapporteringen mellan tidningarna var att morgontidningarna inte pekade på nå-

gon konflikt mellan kungen och Daniel. Det gjorde däremot båda kvällstidningarna, men på

helt olika sätt. Medan Expressen hävdade att konflikten har funnits tidigare men inte längre
existerar, menade Aftonbladet att den fortfarande pågår. Åtminstone var det lätt att få det

intrycket genom hur personerna beskrevs. Expressen hade en snäll inställning till kungen

medan Aftonbladet gick hårt åt honom i flera av artiklarna vilket förstärktes av gestaltningen där kungen inte tilläts vara glad på många av bilderna. Däremot framställdes Daniel och
Victoria på samma sätt i alla tidningarna.

Att Expressen inte kritiserade kungen på samma sätt som Aftonbladet tror vi delvis kan

bero på att Expressen var den enda tidning som hade en hovreporter vid tillfället. Hovreporterns enda arbete är att skriva nyheter som har med kungahuset att göra och han har därför
ett behov av att upprätthålla en bra relation till personerna. Det kan vara så att han av den
anledningen inte kan vara lika ”opartisk” som de andra tidningarna.

Det skiljer sig även åt i hur tidningarna ägnade sig åt spekulationer. Procentuellt är de lika,

men särskilt i Expressen har vi stött på problemet med att försöka avgöra vad som är spekulationer och inte. Där bestod flera artiklar av spekulationer som ändå inte var tydliga speku-

lationer och som vi inte räknade med. Skribenten kan få läsaren att tro att det han skriver är
sant utan att redovisa några källor till informationen.

En skillnad i redigeringen mellan tidningarna var att kvällstidningarna använde sig av

en mer dramatisk form på artiklarna med stora rubriker, stora bilder och lite text. Många

känslor förmedlades i deras sidor. Svenska Dagbladet hade en mer klassisk seriös morgon-

tidningsform, men använde sig också av stora bilder. Deras upplägg påminde lite om kvälls50

tidningarnas, åtminstone i första artikeln den 25 februari. Dagens Nyheter hade ett strikt

upplägg och förmedlade inte mycket känslor i sina rubriker, utan berättade rätt och slätt vad
som hänt utan att lägga in några värderingar. En annan skillnad mellan tidningarnas sätt att

visa nyheterna är att kvällstidningarnas läsarord var nästan enbart positiva medan morgontidningarnas läsare var mer kritiska och samhällsmedvetna.

Den största skillnaden i det narrativa var att morgontidningarna helt enkelt inte berättade

samma historia som kvällstidningarna. Även om morgontidningarna ibland drog paralleller

till sagor och så vidare, skapade de inte en historia av händelserna runt omkring förlovningen, vilket kvällstidningarna gjorde. Drama existerade inte på samma sätt i morgontidning-

arna. I kvällstidningarna kopplades olika händelser ihop med förlovningen, oavsett om den

orsakat dem eller inte, och man fick en tydlig bild av att förlovningen tog plats mitt i en lång
saga som kommer pågå i många år.

6.6 Slutet gott, allting gott
Syftet med undersökningen var att se hur fyra dagstidningar skriver om elitpersoner och att

jämföra resultatet mellan de olika tidningarna. Vi tycker att vi har lyckats uppnå ett tillfredsställande resultat med många intressanta exempel på hur tidningarna använder sig av bland
annat gestaltning, personifiering och dramaturgi i sitt berättande.
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7. Diskussion
Vid en sådan här händelse i kungahuset kan det vara svårt för tidningarna att hitta källor.

Mycket sker på kungafamiljens villkor och tidningarna får nöja sig med citat från officiella

presskonferenser och intervjuer. Därför var det i princip stopp för rapporteringen i morgontidningarna redan dag fyra. Men kvällstidningarna lyckades hålla historien vid liv i nästan

två veckor. I brist på källor och dagsfärska händelser tog spekulationerna och fantasin vid.

Frågan är om läsarna är intresserade av att läsa om ifall pappfigurer av Victoria och Daniel

har det trevligt på kvarterskrogen och kan ta sig fram med tunnelbanan, eller om det är tid-

ningarnas desperata försök att hålla historien vid liv så länge som möjligt som gör att dessa

ickenyheter ges sådan stor plats i tidningarna. Problemet är att det förmodligen har en effekt
eftersom de fortsätter sälja lösnummer.

Man kan fråga sig om sådan här underhållningsjournalistik tränger ut viktigare händelser

från nyhetssidorna. Vi har under studiens gång bläddrat förbi artiklar om den mördade Ca-

roline i Gällivare, om Jimmy som försvann i Ludvika, SAAB-affären och om finanskrisen och

stora varsel på arbetsplatserna runtom i landet. Dessa nyheter prioriterades undan i kvällstidningarna de dagar de hade mycket att skriva om förlovningen, vilket får oss som läsare

att börja fundera på om underhållningsvärdet bedöms vara viktigare än nyhetsvärdet. Våra

teorier säger att det är så. Man kan undra hur tidningarna ser ut i framtiden. Har nyheterna

då helt ersatts av kändisskvaller? Är nyheten ingenting värd om den inte omfattar elitpersoner och har narrativa egenskaper? Detta kan vara intressant att titta mer på.

Vår undersökning bäddar för vidare forskning inom ämnet. Dels vore det intressant med

en uppföljande studie kring bröllopet som sägs äga rum i juni 2010, för att se om historien
fortsätter på det redan inslagna spåret. Man kan tänka sig att rollerna som skapats under

Victoria och Daniels förhållande och under rapporteringen kring förlovningen fortfarande

kommer finnas kvar när rapporteringen blåses upp på nytt när det är dags för bröllop. Det

vore också intressant att göra en liknande studie för att titta på andra typer av elitpersoner.
Kungligheter bäddar automatiskt för sagoreferenser och liknande eftersom det finns så

många folksagor för tidningarna att luta sig mot, men hur funkar det med Carola, Fredrik

Reinfeldt och Linda Rosing? Hur ser berättandet kring dessa personer ut i pressen? Vi hoppas på att vår uppsats kan väcka åsikter och tankar kring detta.
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Bilagor
Kodschema kvantitativ innehållsanalys och instruktioner
Tidning:

Datum:
Sidnummer:

Artikelns rubrik:
1. Vilken typ är artikeln?				

1. Nyhetstext

Om alternativ 3/4, svara endast på fråga nr 2.
							

2. Journalistkommentar
3. Läsarnas ord, antal ……..

2. Utrymme						
							
							
							
							
							
							

1. Mindre än en kvarts sida
2. En kvarts sida
3. Halvsida		
4. Helsida
5. Mer än helsida, mindre än uppslag
6. Uppslag
7. Mer än ett uppslag

							

4. Fristående tillägg

3. Förekommer tillägg till artikeln?			
(ange antal) 					

1. Ja, antal ……..
2. Nej

5. Vem/vilka handlar artikeln om?			
							
							
							

1. Victoria och/eller Daniel
2. Kungafamiljen/kungahuset
3. Daniels familj
4. Utomstående

4. Vilken ton har artikeln?				
							
							

1. Positiv
2. Negativ
3. Neutral
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6. Vad handlar artikeln om?				

1. Förlovningen

							
							

4. Historia
5. Inför bröllopet

							
							

2. Ekonomi
3. Politik

							
							

6. Mode
7. Annat: ……………………………….

7. Innehåller texten spekulationer?			

1. Ja

							

2. Nej

8. Används sagoreferenser?				
							

1. Ja
2. Nej

56

Kodinstruktioner kvantitativ innehållsanalys
1. Vilken typ är artikeln?

Artikel avser, om inte annat anges, texter med rubrik, ingress och brödtext.
Med nyhetstext avses texter som inte innehåller personliga åsikter av textförfattaren. Rena
nyheter, spekulationer, uttalanden och så vidare går in under denna kategori.
Med journalistkommentarer menas alla texter där textförfattaren blandar in sig själv i termer som ”jag”, ”mig” och är en tydlig del av texten. En text där författaren syns istället för att
bara återge en händelse, ett uttalande eller liknande. En riktlinje kan vara att journalistens

namn står framför rubriken, till exempel ”Andersson: Äntligen får de vara tillsammans!”. Krönikor är typiska journalistkommentarer. Texter där en journalist intervjuat en annan journalist i egenskap av ”expert” inom ett speciellt område, räknas inte hit eftersom det fortfarande
är en vanlig artikel.
Med läsarnas ord menas texter som bygger på läsarnas åsikter, som till exempel enkäter,
hälsningar och liknande. Läsarnas ord räknas som en egen enhet, även om den är ett tillägg

till artikeln. Varje sådant block räknas som en egen artikel och ska besvaras med hur många
olika röster som blocket innehåller.
Fristående tillägg avser texter som till exempel en stor faktaruta, ett släktträd, grafik eller
liknande som inte har någon anknytning till någon specifik artikel. Fristående tillägg inbegriper inte läsarkommentarer eftersom de tilldelats en egen kategori.
2. Utrymme:
Utrymmet avser hela artikeln med rubrik, bilder, tillägg, grafik och så vidare. Varje artikels
utrymme avrundas uppåt eller nedåt till det alternativ som ligger närmast.

3. Förekommer tillägg till artikeln?
Frågan besvaras med ja eller nej. Med tillägg menas faktarutor, grafik, listor, kartor, diagram
och så vidare. Tillägg inbegriper inte läsarkommentarer eftersom de tilldelats en egen kategori.

4. Vilken ton har artikeln?
Vid en första överblick av artikeln, med bilder, rubrik och så vidare, vilken känsla förmedlas?
5. Vem/vilka handlar artikeln om?

Vem är huvudpersonen i artikeln? En artikel kan handla om flera personer, men oftast kan
man se nästan på en gång genom att titta på rubrik och bilder och liknande, vem artikeln

fokuserar på.
Kungafamiljen/kungahuset inbegriper när det handlar om en eller flera medlemmar i
kungafamiljen eller personer som jobbar för dem, till exempel pressansvarig och andra som
jobbar nära familjen.
Utomstående inbegriper både helt utomstående som inte känner kungafamiljen, allt från
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brudklänningsdesigners till Ockelbobor, men även vänner till paret som till exempel kronprinsessan Victorias väninnor.

6. Vad handlar artikeln om?
Vad är grejen? Vad handlar artikeln i huvudsak om. Även här kan man titta på rubrik och

även ingress där det ska framgå vad artikeln handlar om.
Förlovningen inbegriper inte bara själva förlovningsdagen utan även sådant som är en

konsekvens av förlovningen som fester på slottet och liknande.
Några av kategorierna ligger nära varandra som till exempel Inför bröllopet, där ekonomi

och politik många gånger kan ses som underrubriker för Inför bröllopet. Med Inför bröllopet
menas dock planeringen med kyrka, gäster, datum och så vidare, medan allt som har att göra
med ekonomi, vad bröllopet ska kosta, vad det beräknas dra in till Stockholms stad i turistnäring och så vidare, går in under kategorin Ekonomi (trots att det har att göra med förberedelserna inför bröllopet). Politik är artiklar som fokuserar på successionsordningen, vilken
titel Daniel är berättigad till, diskussioner om monarkins framtid och så vidare.

En annan kategori som delvis går in under Inför bröllopet är kategorin Mode, som inbegriper artiklar om Victorias ring och bröllopsklänning.
Med historia menas allt från tidigare kungligheter flera hundra år tillbaka, till artiklar som
handlar om Daniel och Victorias tid tillsammans sedan de träffades, samt artiklar om till
exempel deras uppväxt och tidigare kungabröllop i samma kyrka, och så vidare.
7. Innehåller texten spekulationer?
Frågan besvaras med ja eller nej. Med spekulationer räknas uttalanden från utomstående,
alltså personer utanför kungafamiljen, som handlar om bröllopet. Till exempel journalister,
modeexperter, ekonomer och så vidare. En riktlinje kan vara ifall orden ”tror”, ”verkar som”,
”spekulerar i”, ”kan”, ”det har pratats om”, ”enligt uppgifter”, och så vidare används. Det ska
vara tydligt att det handlar om spekulationer. Det finns många exempel på något slags mellanting där journalisten beskriver saker utan att hänvisa till någon källa, men där det ändå
inte går att säga att han gissar sig till det han skriver. Detta räknas inte som en spekulation.
8. Används sagoreferenser?
Frågan besvaras med ja eller nej. Typiska sagoord och uttryck som drömprins, sagoprin-

sessa, riddare, askungesaga, ”det var en gång”, ”och så levde de lyckliga”, och så vidare räknas
som sagoreferenser. Formuleringar i stil med ”mannen av folket” räknas inte med som sagoreferenser, eftersom Daniel Westling faktiskt är en man av folket, och det kan vara svårt att
ge honom någon annan titel. Därför anser vi att den formuleringen ligger för nära till hands
för att den ska räknas som ett sagoord.
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Sökschema kvalitativ innehållsanalys
(se Johansson, 2005, kapitel ”Narrativ analys i praktiken I”, men även övrig litteratur)
Tidning:
Datum:

Sidnummer:
Artikelns rubrik:

1. Vid en första överblick av artikeln, med bilder, rubrik och så vidare, vilken känsla förmed-

las? Var ligger fokus och hur framställs nyheten? (Se J.W Tankards lista för framing i metodkapitlet.)
2. Vad handlar artikeln om?

3. Aktörerna i artikeln, vilka är de? Vilka egenskaper har de och hur framställs de? Vad är
deras personlighet?

4. Vilka är karaktärerna? Vilka roller spelar de? Huvudroll, biroll, hjälte, skurk osv.

5. Existerar någon konflikt mellan karaktärerna? Finns det ett motsatspar? Protagonist och
antagonist? Vad går konflikten ut på?

6. Hur personlig är texten? Hur närgången är den? Är det en ren rapport av en händelse eller
mer berättande?

7. Syns tidningen som en aktör i texten? Lägger journalisten in egna värderingar och åsikter i
händelsen? I så fall, vilka är de?
8. Har artikeln något som gör den sensationell? Tidningen avslöjar eller är först med att rapportera? Något överraskande eller oväntat?
9. Är texten en traditionell nyhetsrapportering eller spekulerande? Vad grundas texterna på
för fakta och information? Hur spekulerande är texten?

10. Om artikeln innehåller sagoreferenser och metaforer, vilka är de?

11. Syns tecken på para-social interaktion i artikeln eller tillägg? Om läsarna kommer till tals,
vad säger de?
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