
Institutionen för kultur- och medievetenskaper 

Handledare: Jesper Enbom 

Vt 2011 

C-uppsats, 15 hp 
Programmet för kulturjournalistik, 120 hp 

 

”Han är inte mer än människa” 
En studie av hur pressen framställer kungens offentliga 
och privata roll när ”skandalbiografin” utkommer 2010 

Kristina Palm 
 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

“He’s only human” 

A study of how the press describes the public and private role of the monarch when the 
“scandal biography” is published 2010 
 

The aim of this paper is to examine how the press describes the public and private role of the Swedish 

monarch in texts that report about the biography Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken 

(Sjöberg et al. 2010) when it is published in November 2010. The examined period ranges between the 

days just before the release and a fortnight after. The analysis is limited to standard Swedish papers: a 

daily, Svenska Dagbladet, and an evening paper, Expressen.  

Questions asked in the study are: In what ways do the analysed texts raise a discussion about the 

monarchy’s importance or function in the society of today, that is a public debate on the monarchy? To 

what extension are status symbols used in the constructing of royalty, that is what Jürgen Habermas 

(2003) describes as representative publicity? What similarities and differences are found when com-

paring the news articles in the daily and in the evening paper? 

The method used to answer the aim and questions is the critical discourse analysis, as Norman 

Fairclough (1995) describes it, and the theoretical perspective of the essay is Jürgen Habermas’ (2003) 

theory about the bourgeois public sphere. 

The result shows that the news articles in the daily unsurprisingly construct only a public who 

wants to debate on the monarchy. The evening paper instead addresses its readers both as cultural 

consumers, which the study sees as representative publicity, and as civilians who want to discuss the 

monarchy’s importance or function of today’s society. Important to notice is that when the evening 

paper is challenging the monarchy it’s always made in an implicit manner. 

The public role of the monarch is in both the daily and the evening paper said to be powerful and 

his public role is said to influence his private role in different ways. 

It is also obvious that the focus in Expressen is upon the most intimate sphere of the privacy of the 

monarch. The description of the private room is important here, in addition the spatial portraying uses 

status symbols when constructing royalty. 

Finally, the analysis shows that the monarch simultaneously portrays both as an ordinary human 

being and as a very special person in exclusive surroundings. Earlier research has proved that Swedish 

media wants to describe royalty like this. 
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1 Inledning 

När biografin Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken (Sjöberg et al. 2010) ges ut den 4 november 

2010 skapar den rubriker och debatt redan innan den kommer till bokhandlarna. Anledningen till 

mediernas stora intresse är att den innehåller känsliga uppgifter om kungens privatliv, vilka aldrig 

tidigare publicerats. Enligt boken har kungen bland annat besökt svartklubbar och varit otrogen (Kul-

turnytt 2010, P4 Extra 2010, Holmén et al. 2010). 

Medan kvällstidningarna fylls av bokens uppgifter om kungens privatliv diskuterar radio, tv och 

dagstidningar om det är rätt eller fel att publicera dem (Kulturnytt 2010). Debatten rör i huvudsak 

synen på kungens offentliga roll som statschef och vilken rätt han har till en privat sfär, samt de 

pressetiska kraven om att publicera sanna och relevanta uppgifter som inte bryter mot privatlivets 

helgd (Jigenius 2010). 

Kristoffer Lind, förläggaren till förlaget Lind & Co som är utgivare till biografin, menar att kungen 

som alla andra har rätt till ett privatliv. Han anser dock att monarken, liksom andra officiella makt-

havare, inte kan bete sig på ett sätt som helt strider mot hans roll som Sveriges statschef (Lind 2010). 

Han refererar också grundlagens förarbeten som framför att statschefens yttersta uppgift är att vara en 

”samlande representant och symbol för landet” (Lind 2010). 

I den intensiva debatt och rapportering som kungabiografin ger upphov till är det särskilt intres-

sant att granska hur kungens privata och officiella roll behandlas. Orsakerna är framför allt två. För 

det första innebär rollen som monark en särställning i samhället jämfört med andra officiella makt-

havare, som statsministern eller utrikesministern: Kungen utövar ingen formell politisk makt utan har 

enbart representativa funktioner, och det är inte egenskaper utan börden som utdelar ämbetet. För det 

andra har medierna genom Sveriges historia alltid varit viktiga för hovet. Det har varit absolut nöd-

vändigt för det svenska hovet att via medierna förmedla bilder av sig själva till offentligheten och på så 

sätt upprätthålla sin popularitet och position (Snickars 2009:132 f.).  

Kungens symboliska funktion samt att biografidebatten berör hans officiella och privata liv motive-

rar att låta studien utgå från den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas offentlighetsteori 

(2003), presenterad i Borgerlig offentlighet och publicerad första gången 1962 (www.ne.se 2011-03-

22).  

Genom att koppla undersökningen till Habermas teori och tillämpa den som ett slags hypotes på 

pressmaterial som har Den motvillige monarken (Sjöberg et al. 2010) som ämne får uppsatsen även 

en koppling till kulturjournalistiken. Enligt Habermas teori förändras 1700- och 1800-talets kulturellt 

resonerande läsande publik till en kulturkonsumerande i och med masskulturens utbredning under 

1900-talet. Det sker, menar Habermas, genom att den för att få en ökad omsättning anpassar sig till 

det behov av avkoppling och underhållning som konsumentgrupper med relativt låg bildning har (Ha-

bermas 2003:160). Teorin kan därför tillämpas på tidningars kultursidor för att undersöka vilken pu-

blik kultursidornas texter vänder sig till: en kulturresonerande eller en kulturkonsumerande? Svaret 

på dessa frågor belyser i sin tur hur dagens kulturjournalistik och kultursamhälle ser ut. Uppsatsen 

avser inte att besvara dessa frågor, men Habermas teori om de olika kulturpublikerna är relevanta för 

uppsatsens syfte och frågeställningar, vilka presenteras härnäst.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pressen framställer den svenska kungens offentliga och 

privata roll i samband med utgivningen av biografin Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken (Sjö-

berg et al. 2010). Undersökningen är begränsad till rikssvensk dags- och kvällspress. De valda tidning-

arna är Svenska Dagbladet och Expressen. Frågeställningarna är: 

 

• På vilka sätt kan de analyserade texterna sägas bidra till en diskussion om monarkins bety-

delse eller funktion i dagens samhälle, det vill säga till ett offentligt samtal om monarkin? 

 

• I vilken utsträckning används statussymbolik i konstruktionen av kunglighet, det vill säga 

det Jürgen Habermas (2003) kallar representativ offentlighet? 

 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan nyhetsartiklarna i dags- och kvällspress? 

 

1.2 Bakgrund 

Biografin Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken (2010) är skriven av journalisterna Thomas 

Sjöberg, Deanne Rauscher och Tove Meyer och är utgiven av förlaget Lind & Co. Boken består av två 

delar. Den första handlar om kungens barndom, arvet efter morfadern som sympatiserade med nazis-

men, hans skolgång, militärutbildningen – framför allt om långresan med fartyget Älvsnabben – och 

trontillträdet, enligt Thomas Sjöbergs förord (Sjöberg et al. 2010:11). Den andra delen skildrar ”hur de 

formande åren tagit sig uttryck i kungens privatliv” (Sjöberg et al. 2010:13). Det är denna del som in-

nehåller de känsliga uppgifterna om kungens privatliv, till exempel otrohet och strippklubbsbesök, och 

det är denna del medierna rapporterar om (P4 Extra 2010). Händelserna som rör privatlivet tillhör det 

förflutna, de senaste är från 1996 och 2008 (Lind 2010). Enligt Sjöberg ska boken uppfattas som ett 

journalistiskt hantverk och inte ett debattinlägg mot monarkin (Kulturnytt 2010). 

Ofta framställs det som att liknande uppgifter om kungens privatliv aldrig tidigare publicerats, men 

anklagelser om att kungen anlitat prostituerade publicerades i Pockettidningen R på sjuttiotalet (P4 

Extra 2010, P1-morgon 2010). 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 redogör för materialet, hur det avgränsats och vilka urvalskriterier som använts. I kapitel 3 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, Jürgen Habermas offentlighetsteori, och dess kvalitati-

va metod, den kritiska diskursanalysen enligt Norman Fairclough. Anledningen till att teori och metod 

ingår i samma kapitel beror på att den kritiska diskursanalysen både är en teoretisk utgångspunkt och 

en metod (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). En genomgång av tidigare forskning som är rele-

vant för uppsatsen ges i kapitel 4. Härefter följer analysen i kapitel 5. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 

med en diskussion om resultatet och förslag till vidare forskning i ämnet. 
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2 Material 

Materialet i Svenska Dagbladet och Expressen är begränsat till perioden mellan den 2 och den 18 no-

vember 2010. Anledningen till just detta tidsspann beror på att biografin Carl XVI Gustaf – den mot-

villige monarken (Sjöberg et al. 2010) kommer till de första bokhandlarna den 4 november – den 2 

november inleds rapporteringen om bokens innehåll i materialet och är som mest intensiv fram till 

omkring den 18 november. I materialet finns en träff redan den första november, men detta är ett 

återgivet reportage från reportagetidningen Filter, vilket är anledningen till att det inte tagits med i 

undersökningen. 

För att komma åt materialet används databasen Mediearkivet och sökverktyget Retriever. Sökfra-

sen är ”den motvillige monarken”. Under sökfasen upptäcktes att en artikel som rörde uppsatsens 

ämne inte innehöll denna fras och därmed inte utgjorde en träff i Retriever. En bedömning efter att ha 

granskat materialet är dock att de flesta artiklar som berör det aktuella ämnet ger träff med ”den mot-

villige monarken”. Det märks dessutom av att en hel del artiklar nämner denna del av titeln inte bara 

en gång utan flera. För att säkerställa en heltäckande sökning genomfördes även en sökning på frasen 

”den motvilliga monarken”. Denna medförde inget ytterligare material då de artiklar som gav en träff 

sållades bort genom urvalskriterierna. 

Att materialet utgörs av Stockholms- eller rikspress beror på att dessa förutsätts rapportera mest 

om uppsatsens ämne.  

2.1 Avgränsningar 

Både dags- och kvällspress undersöks för att se vilka likheter och skillnader som finns i deras nyhets-

material. För att materialet inte ska bli alltför omfattande ingår endast en dagstidning och en kvälls-

tidning. De valda tidningarna är Svenska Dagbladet och Expressen då dessa är stora rikstäckande 

tidningar. 

Materialet är begränsat till platsen för nyhets- och kulturämnen i tidningarna, och det är också här 

rapporteringen nästan uteslutande äger rum. En artikel i Expressen har den övergripande rubriken 

”Dokument”. I studien räknas den som en artikel på nyhetsplats då innehållet har gemensamma drag 

med tidningens nyhetsartiklar.  

Både rena nyhetsartiklar, opinionsartiklar av olika slag, som debattartiklar, kommentarkolumner, 

och krönikor, samt recensioner ingår då rapporteringen inom de tre olika genrerna kan se annorlunda 

ut och därmed ge ett bredare resultat. Texter som klassats som nyhetsartiklar har en saklig rapporte-

ring. Opinionsartiklar definieras som tydligt subjektiva texter som förmedlar skribentens personliga 

åsikter, och för att artikeln ska klassas som recension ska den i huvudsak ägna sig åt att bedöma boken 

som verk. Ofta kan en artikels genrebedömning avgöras av plats, vinjett eller layout, men inte alltid. I 

Expressen finns till exempel en artikel på nyhetsplats som kategoriserats som recension. 

Däremot har insändarmaterial räknats bort eftersom studien inte fokuserar på läsarreaktioner. 

K0rtare artiklar har även de sållats bort eftersom deras innehåll oftast redan ingår i de större artiklar-

na och eftersom materialet skulle bli alltför omfattande annars. De mindre artiklarna har inte utgått 

utifrån en exakt gräns på antal tecken eller ord. Då det har varit möjligt har även hänsyn tagits till lay-
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outen.1 Kortare artiklar av notiskaraktär, enkäter, sammanställningar av andra mediers rapportering 

och faktarutor har således uteslutits.  

Textstycken som är utdrag ur boken ingår inte i studien eftersom uppsatsens syfte inte är att analy-

sera långa separata utdrag ur boken utan tidningsartiklar som har sin utgångspunkt i bokens innehåll 

och debatten den skapar. Då de relevanta temana, vilka redogörs för nedan, inte funnits i artiklarna 

utgår även de från materialet. Det är texten i artiklarna som analyseras, bilderna och bildtexter ingår 

inte. För att en text ska bedömas som en enskild artikel krävs att den har egen rubrik, egen skri-

bent/skribenter och att den är avgränsad som ett eget fält layoutmässigt.  

2.2 Presentation 

Urvalskriterierna ger ett material på sju artiklar för Svenska Dagbladet och 36 för Expressen, det vill 

säga sammanlagt 43 artiklar. Se Figur 1 nedan för en närmare beskrivning av materialet: 

 

Figur 1 

Svenska Dagbladet: 7 artiklar 

 

Kulturdel                                                               2 

 

Nyhetsdel                                                               5 

 

Nyhetsartiklar                                                              1 

Opinionsartiklar                                                          0 

Recensioner                                                                  1 

 

Nyhetsartiklar                                                              3 

Opinionsartiklar                                                          2 

Recensioner                                                                 0 

 

Expressen: 36 artiklar 

 

Kulturdel                                                                2 

 

Nyhetsdel                                                             34 

 

Nyhetsartiklar                                                             0 

Opinionsartiklar                                                          1 

Recensioner                                                                  1 

 

Nyhetsartiklar                                                            31 

Opinionsartiklar                                                          2 

Recensioner                                                                  1 

 

Materialet har undersökts genom att artiklarna först lästs igenom utan att en djupare analys gjorts. 

Härefter har materialet avgränsats till de teman som är relevanta utifrån uppsatsens syfte och fråge-

ställningar och som materialet som helhet till största delen utgörs av. Orsaken till detta materialval är 

att det bedömts ge ett underlag som är bäst lämpat för att besvara syfte och frågeställningar. Att analy-

sera samtliga artiklar i sin helhet genom närläsning är inte rimligt. Att välja ut några artiklar och ana-

lysera dessa i sin helhet hade utgjort ett alltför snävt material. Genom att i stället utgå från de stycken i 

samtliga artiklar som alla är relevanta för syfte och frågeställningar skapas största möjliga material-

bredd att dra slutsatser utifrån. På så sätt kan även de mest tillförlitliga slutsatser om materialet som 

helhet dras. Det analysen av ett material indelat i stycken riskerar att missa är intrycket och slutsatser-

                                                             
1 Artikelns fullständiga layout är inte alltid tillgänglig i Mediearkivet då endast en sida och inte ett helt uppslaget 
går att se. 
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na av artiklarna som helhet. Genom att även i viss utsträckning studera styckenas kontext, det vill säga 

ingresser och rubriker, behöver inte materialvalet innebära att artiklarnas helhetsintryck undgår ana-

lysen. 

De stycken som valts att göra en kvalitativ diskursanalys på efter en första genomläsning har föl-

jande övergripande implicita eller explicita teman: 

 

Monarkin, hovet, kungafamiljen, kungen och kungens vänner 

Camilla Henemark och kungen 

 

Artisten Camilla Henemark påstås i materialet, genom att bokens innehåll refereras, ha haft en rela-

tion med kungen i slutet av 1990-talet (Sjöberg et al. 2010:264).  

Då det vid den översiktliga läsningen uppmärksammades att de drag som är utmärkande för de oli-

ka temana återkommer är inte alla styckena inom de olika kategorierna analyserade i detalj. De analy-

serade styckena kan därför sägas representera hela studiens temamaterial.  
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3 Teori och metod 

Kapitlet redogör för Jürgen Habermas offentlighetsteori (2003) då denna utgör studiens teoretiska 

utgångspunkt. Uppsatsen behandlar Habermas offentlighetsteori som en hypotetisk teori som testas 

på tidningsmaterial och inte som en sanning. Mats Dahlkvist (2003:xxvii) rekommenderar i förordet 

till teorin denna läsning. 

3.1 Jürgen Habermas offentlighetsteori 

Habermas undersöker vilken plats och roll det offentliga har i samhället som helhet och hur denna 

plats och roll förändrats genom historien. För att kunna göra det problematiserar han begreppet of-

fentligt och dess motpol privat (Dahlkvist 2003:i f.).  

3.1.1 Feodalsamhällets representativa offentlighet 

Enligt Habermas (2003:16) går det inte sociologiskt, det vill säga med hjälp av institutionella kriterier, 

att bevisa att det finns en offentlighet i form av ett från privatsfären avskilt område i högmedeltidens 

feodalsamhälle i Europa. Godsherren har på sitt gods både en privat och en offentlig roll och dessa kan 

inte separeras från varandra. Han leder i sin privata roll sitt gods, men det innebär samtidigt att han 

offentligt bedriver rättigheter och skyldigheter. När han ekonomiskt leder och organiserar de livegnas 

arbete och driver in skatter och avgifter är det inte bara ekonomi. Det innebär också att aristokraten 

politiskt organiserar godset eller länet som helhet (Dahlkvist 2003:vii). 

I stället för en offentlighet som ett socialt område finns i det feodala samhället en representativ of-

fentlighet, vilken Habermas ser som statussymbol. Godsherrens status är neutral i jämförelse med 

kriterierna på offentlig och privat, men ägaren representerar sin status offentligt. Han ”framstår som 

förkroppsligandet av någon ’högre’ makt” (Habermas 2003:16). 

Den representativa offentligheten liknar den pr, public relations, som moderna företag utövar gent-

emot kunder och kompanjoner: ”Det är ’presentation’. Den aristokratiska överheten ’presenterar’ sig 

inför folket, den ’representerar’ sig själv och sin dominans genom sin glansfullhet (Dahlkvist 

2003:vii)”. 

Även hovet i Frankrike på 1600- och 1700-talen omfattas enligt Habermas av representativ offent-

lighet. Enligt Mats Dahlkvist kan sammansmältningen av privat och offentlig tydligast gestaltas med 

Versailleshovet och Ludvig XIV:s hovetikett vid morgon- och kvällstoaletten. Etiketten innebar att 

hovmän och hovdamer, ämbetsmän och sändebud bjöds in att vara med när kungen i ”offentlighet” 

klädde på eller av sig (Dahlkvist 2003:viii, Habermas 2003:19). 

3.1.2 Framväxten av den borgerliga offentligheten 

Vad Habermas definierar som liberal borgerlig offentlighet börjar sin utveckling på 1100- och 1200-

talen i de norditalienska handelstäderna i samband med att varuhandeln breder ut sig i det feodala 

Europa (Dahlkvist 2003:viii f., Habermas 2003:23). Den borgerliga offentlighet som Habermas teck-

nar, förtydligar Mats Dahlkvist, är inte Sveriges, Hollands eller Englands, utan ”en sammanfattad och 
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systematiserad idealtyp”, där han framhäver de allmänna och gemensamma dragen (Dahlkvist 

2003:iv). 

Den borgerliga offentligheten utgörs av ”de till publik församlade privatpersonernas sfär” (Haber-

mas 2003:35). Långt ifrån alla medborgare ingår i denna publik – folk i allmänhet kan inte läsa. Publi-

ken utgörs av män med bildning och egendom. Kärnan i borgerligheten i det framväxande kapitalistis-

ka samhället är exempelvis handelsmän, bankirer, förläggare, men här ingår även de som tillhör sta-

tens absoluta närhet, jurister, officerare, läkare, präster (Dahlkvist 2003:xi ff., Habermas 2003:202). 

Till skillnad från det feodala samhället finns det i det borgerliga samhället där den borgerliga of-

fentligheten växer fram en offentlighet som är klart avgränsad från privatområdet. Här väljs att återge 

Mats Dahlkvists illustration över den borgerliga offentlighetens grunddrag under 1700-talet i stället 

för Habermas eftersom den betraktas som mer lättöverskådlig (Dahlkvist 2003:xiv, Habermas 

2003:37): 

 

Figur 2 

 

Statligt område 

 

STAT (kungamakt) 

”offentlig myndighet” 

 

 

 

Privat område 

 

MARKNAD 

”socialsfär” 

företag 

produktion 

 

”politisk offentlighet” 

 

klubbar                tidningar 

salonger 

  

FAMILJ 

”intimsfär” 

känslor 

religion 

moral 

 

”litterär offentlighet” 

 

klubbar               romaner 

salonger 

(Dahlkvist 2003:xiv)2 

 

Som framgår av Figur 2 innehåller samhället i sin renodlade form inte bara stat (offentlig myndighet) 

och marknad (privat sektor). Den bilden är allför förenklad enligt Habermas. I stället är det privata 

området uppdelat i två sfärer: det ekonomiska livet och familjelivet. Familjelivet, intimsfären, är det 

privataste i det privata. Här diskuteras det mänskliga, som känslor, religion och moral. Den borgerliga 

diskussionen handlar från början i huvudsak om intimsfärens frågor. Därefter breddas resonemanget 

till socialsfärens problem. De privata sfärerna skapar därmed två olika slags offentligheter, den politis-

ka och den litterära. Rummet för de offentliga samtalen är för båda bland annat klubbar och salonger. 

Men förlängningen av privatpersonernas samtal om socialsfärens problem i förhållandet till staten 

kommer att framför allt ta plats i dagspressen medan det mänskliga avhandlas i romaner (Dahlkvist 

2003:xiii f.). 

                                                             
2 Dahlkvist (2003:xiv) använder versalt l i ”litterär offentlighet”, men gement i ”politisk offentlighet”. I konse-
kvensens namn har här således det versala l:et ersatts med ett gement. 
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Den överhet som under 1700-talet kontrollerar offentligheten är staten och hovet. Det är denna of-

fentlighet som den borgerliga offentligheten gör anspråk på. Denna finns ”i en social sfär mellan 

marknadsrelationernas samhällsliv och staten” och utgörs av borgerliga privatpersoner som använder 

det offentliga resonemanget för att konfrontera de som behärskar offentligheten (Dahlkvist 2003:xii). 

Den borgerliga diskussionen drar sig inte för att till och med ställa krav på att få påverka och delta i 

den statliga maktutövningen (Dahlkvist 2003:xii, Habermas 2003:35).  

Habermas visar hur den borgerliga offentligheten i England får inflytande på den offentliga makten 

genom att de borgerliga för första gången får fullt tillträde till parlamentsförhandlingarna (Habermas 

2003:66 f.). Även hovets makt i offentligheten minskar vid framväxten av den borgerliga offentlighe-

ten. Genom lagen Bill of rights 1689 omöjliggörs kungligt envälde i England. Enligt lagen får inte re-

genten utan parlamentets samtycke längre ”upphäva lagar, inrätta specialdomstolar, uppbära skatter 

och hålla stående arméer” (Habermas 2003:68, www.ne.se 2011-03-23). 

3.1.3 Den borgerliga offentlighetens förfall 

Habermas tecknar den liberala borgerlighetens förfall som en upplösning av stat och samhälle i var-

andra, vilket sker i början av 1900-talet (Dahlkvist 2003:xvi f.). Genom att det privata och offentliga 

glider samman ser han utvecklingen som en refeodalisering av samhället (Dahlkvist 2003:xix). 

Orsaken till sammanväxten av stat och samhälle är enligt Habermas teori kapitalismens utveckling 

från konkurrenskapitalism till monopolkapitalism. Denna innebär att statliga regleringar och interven-

tioner i privatsfären införs under 1900-talet. Staten får roller som den inte haft under den borgerliga 

modellen, till exempel omfattande socialpolitik och kontroll och balansering av det ekonomiska krets-

loppet. Samtidigt går utvecklingen i motsatt riktning: det privata invaderar staten genom att intresse-

organisationer, branschorganisationer och politiska partier tar plats inom den offentliga myndigheten 

(Dahlkvist 2003:xvi f., Habermas 2003:143).  

Utvecklingen har även följden att det sker en polarisering av privatområdets sfärer: socialsfären 

blir mer offentlig och intimsfären alltmer privat och intim (Dahlkvist 2003:xvii, Habermas 2003:148). 

Men det handlar även om ”ett sken av intensifierad privathet” då privatlivet i allt större utsträckning 

offentliggörs (Habermas 2003:152 f.). Ett exempel på detta är att offentligheten blir en sfär för offent-

liggörande av privata levnadshistorier ”antingen det nu handlar om den så kallade vanliga människans 

tillfälliga öden eller om en planmässigt uppbyggd stjärnas publicitet […]” (Habermas 2003:165). 

Det som är av särskilt intresse för denna studie är Habermas slutsatser om 1900-talets nya publik. 

Borgarnas offentliga samtal innebär att de diskuterar sig fram och kommer överens om ett ställnings-

tagande som är för de allmännas bästa: en offentlig mening eller en allmän opinion har skapats. Detta 

kulturella och politiskt resonerande publikum förändras under 1900-talet till ett konsumerande. I 

stället för att samlas på offentliga platser sitter publiken i tv-soffan och ser professionella debatter på 

tv. Publiken formar, producerar inte längre utan konsumerar, och detta konsumerande utsträcker sig 

som längst till ett ställningstagande. Publiken formas, allmän opinion produceras är Habermas slut-

sats (Dahlkvist 2003:xix, Habermas 2003:158 f.). Vidare anser han att denna masskultur för att få 

ökad omsättning anpassar sig efter det behov av avkoppling och underhållning som konsumentgrup-

per med relativt låg bildning har (Habermas 2003:160). Den utvidgade kulturkonsumerande publiken 

får makt över pressen genom att påverka innehåll och form. Layouten blir mer spatiös och får fler il-

lustrationer, resonemanget försvinner pågrund av urval, och presentation ges företräde (Habermas 

2003:163 f.).  
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1900-talet är också århundradet för massmediernas framväxt med tv och radio i spetsen och enligt 

Habermas genomsyrar reklamspråket såväl dessa som det övriga offentliga rummet (Dahlkkvist 

2003:xxi f., Habermas 2003:169). Han menar att socialstatens politiska offentlighet under 1900-talet 

präglas av två motsatta tendenser: demonstrativ och manipulativ publicitet samt kritisk publicitet, 

som den borgerliga offentligheten utvecklade (Habermas 2003:220). Den förra formen av publicitet 

blir därmed en plats ”där prestige utvecklas inför en publik, i stället för att kritik utvecklas i den (Ha-

bermas 2003:192)”. 

3.1.4 Studiens tillämpning av teorin 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur tidningstexterna framställer kungens privata och offentliga roll. 

Habermas teori är kopplad till detta då studien undersöker om rollerna behandlas som sammanflätade 

eller som två olika roller som utan problem kan separeras från varandra.  

För att besvara frågeställningarna på vilka sätt de analyserade texterna kan sägas bidra till en dis-

kussion om monarkin och i vilken utsträckning det förekommer statussymbolik i konstruktionen av 

kunglighet används begrepp från Habermas teori. I uppsatsen betraktas en text konstruera en kultur-

resonerande publik, om den framför allt har drag som tyder på att den har förutsättningar eller viljan 

att skapa ett offentligt samtal om monarkin. En text som i stället framför allt använder sig av status-

symbolik, genom att presentera detaljer om kungens privatliv som läsaren kan frossa i eller på andra 

sätt demonstrerar den kungliga statusen, bedöms i studien i stället skapa en kulturkonsumerande pu-

blik. På så vis är Habermas begrepp offentligt samtal och kulturresonerande publik sammankopplade i 

studien, medan begreppen representativ offentlighet och kulturkonsumerande publik hör ihop. 

3.2 Kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough 

Anledningen till valet av Norman Faircloughs (1995) kvalitativa kritiska diskursanalys är att det krävs 

en tolkande textanalys för att uppfylla syfte och frågeställningar. Det beror på att det inte är texternas 

manifesta innebörd, textens omedelbara betydelse, som framför allt studeras utan de underliggande, 

latenta betydelserna i tidningstexterna. Det är i texternas dolda budskap slutsatser om exempelvis 

konstruktionen av kungens privata och offentliga roll kan dras. Därför kan inte en kvantitativ inne-

hållsanalys användas då studieobjektet för denna endast är texters manifesta betydelser (Østbye et al. 

2008:64). 

Diskursanalysen innebär en närläsning av texten och det är den symtomala läsarten som används. 

Denna innebär att texter ses ”som manifesta uttryck för underliggande eller dolda betydelser” (Østbye 

2008:65). Läsarten utgår från att texter förmedlar innebörder som avsändaren inte själv är medveten 

om. Exempelvis kan det handla om ”dominerande normer och föreställningar som är så självklara för 

en grupp människor att de framstår som naturliga och allmängiltiga” (Østbye et al. 2008:65). 

För att kunna göra en tillförlitlig kvalitativ textanalys krävs en medvetenhet om att de historiska 

och kulturella erfarenheterna vi bär på följer med oss i analysen. Vi kan inte helt frigöra oss från dessa 

erfarenheter, eller fördomar (Østbye et al. 2008:71). Det gäller därför som analytiker att vara upp-

märksam så att analysen inte missar de värderingar och föreställningar som texten presupponerar, det 

vill säga tar för givet, av läsaren (Fairclough 1995:106 f.). 
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3.2.1 Analysmetodens grunddrag 

Begreppet diskurs används av Fairclough på två olika sätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). 

Dels ser han diskursen som en språkhandling och denna beror på den sociala och historiska kontexten, 

dels är det räknebara substantivet diskurs språket som används för att representera en viss social 

praktik från ett särskilt perspektiv (Fairclough 1995: 54, 56, Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). 

Exempel på perspektiv som på detta sätt ger upphov till olika diskurser är till exempel ett feministiskt 

perspektiv som skapar en feministisk diskurs, ett miljöperspektiv som skapar en miljödiskurs 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). Den tvådelade betydelsen av diskursbegreppet innebär att 

diskursanalysen utgår från att språket skapas av samhället, men också konstruerar samhället. Den 

kritiska diskursanalysen undersöker spänningen mellan dessa båda sidor hos språket, det socialt ska-

pade och det som konstruerar samhället (Fairclough 1995:54 f.). Denna definition innebär att den 

kritiska diskursanalysen inte bara är en metod utan även en teoretisk utgångspunkt (Winther Jørgen-

sen & Phillips 2000:10). 

Anledningen till att metoden beskrivs som kritisk grundar sig på att den sociala praktiken i allmän-

het och hur vi använder språket är kopplade till orsaker och effekter som vi i normala fall inte är med-

vetna om. Ett viktigt syfte för den kritiska diskursanalysen är därför att frilägga dolda maktstrukturer i 

språkanvändning (Fairclough 1995:54). 

Fairclough (1995) tillämpar sin diskursanalys på mediematerial, såväl etermedier som presstext, 

vilket gör metoden anpassad till uppsatsens material. I hans diskursbegrepp ingår både skriftligt och 

muntligt språk men även bilder och ljud (Fairclough 1995:54). Denna studie är dock begränsad till 

textmaterial. 

Att analysera diskurser innebär att fokus är på två kompletterande utgångspunkter: kommunika-

tionshändelsen och diskursordningen (Fairclough 1995:55). Med diskursordning menar Fairclough det 

normala sättet att använda språket på inom en institution i samhället. Diskursordningen inom en soci-

al institution eller en social domän skapas av alla de diskurstyper som används här, där diskurstyper 

betecknar de relativt stabila mönster av genrer och diskurser inom diskursordningen (Fairclough 

1995:66). Att bestämma diskursordningen handlar om att belysa relationen mellan de olika diskursty-

perna, till exempel om de hålls strikt åtskiljda eller om de lätt kan blandas med varandra i vissa texter 

(Fairclough 1995:55). 

Den kritiska diskursanalysen av kommunikationshändelsen innebär att relationen mellan tre 

aspekter av händelsen analyseras: texten, diskursens praktik och den socialkulturella praktiken. Att 

analysera texten handlar om att göra en traditionell språkvetenskaplig textanalys. Med diskursens 

praktik menar Fairclough processerna bakom textproduktion och textkonsumtion. Socialkulturell 

praktik är de sociala och kulturella sammanhang som den kommunikativa händelsen är en del av. 

Faircloughs kritiska diskursanalys behandlar främst texten (1995:56 f.). 

Uppsatsens fokus är framför allt på kommunikationshändelsen som text och har den textanalys 

som Fairclough tillämpar på mediematerial som metod. På så sätt analyseras och karaktäriseras även 

diskurser i materialet, vilket framgår nedan när uppsatsens metod beskrivs (Fairclough 1995:114). 

Studiens metod går således inte till botten med materialets diskursordningar och texternas intertextu-

alitet eftersom analyser av dessa inte i första hand besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. 
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3.2.2 Studiens tillämpning av analysmetoden 

Fairclough utgår från att all språkanvändning, alla texter, utgörs av representationer, relationer och 

identiteter. En diskursanalys av texters representationer undersöker hur händelser, situationer, rela-

tioner och människor och så vidare representeras i texterna. Utgångspunkten är att medietexter inte 

speglar verkligheten utan att de konstruerar verklighetsversioner. Analysen utgår från vilka val som 

gjorts på olika nivåer i texterna, exempelvis genom satsers konstruktion och den globala strukturen, 

det vill säga hur den är uppbyggd genom rubrik, huvudnyhet, sammanfattningar och så vidare (Fairc-

lough 1995:58, 85, 104 f.).  

Texter består av propositioner, påståenden, som i sin tur utgörs av satser. Analysen undersöker 

därför inte bara hur enskilda satser är konstruerade utan även hur de förhåller sig till varandra, hur de 

är sammanlänkade (Fairclough 1995:104 ff.). Genom att analysera texters representation, det vill säga 

deras ideationella funktion, deras kunskaps- och verklighetsuppfattning, leder således till slutsatser 

om vilka normer och föreställningar om kungen och monarkin som texten förväntar att läsaren delar 

och tar för givet (Østbye 2008:65, Fairclough 1995:58, 104 ff.). 

Analysen av materialets representationer genomförs utifrån följande utgångspunkter (Fairclough 

1995:103 ff.): 

 

Övergripande för analysen: 

• Hur representeras kungen och monarkin (och andra deltagare som ingår i begreppet mo-

narki, exempelvis hovet) i texterna? Hur representeras händelser, situationer, relationer 

och människor som medverkar till representationer av kungen och monarkin (och övriga 

deltagare som ingår i begreppet monarki)? 

 

• Vad är bortvalt, presupponerat, placerat i bakgrunden och vad är i stället det som placeras i 

förgrunden? 

 

• Vad uttrycks explicit och vad uttrycks implicit? 

 

För att få svar på dessa frågor genomförs analysen utifrån två olika typer av representation: re-

presentationer i satsen och representationer genom satsernas informationsstruktur och kom-

bination. 

 

Representationer i satsen: 

• Vilken roll har kungen i satserna? Särskilt intresse läggs vid om han framställs som aktiv 

eller passiv och icke-handlande i satsen. Har han den aktivt, medvetet handlande rollen 

agent? Blir han passivt utsatt för en handling eller händelse i rollen som objekt? Eller blir 

han gestaltad i rollen status i tillståndssatser (Fairclough 1995:110, Hellspong & Ledin 

1997:130 f.)? 

 

• Vilka ordval görs? Vilka beteckningar ges de för analysen relevanta deltagarna i satserna? 

 

• Då det är relevant för syfte och frågeställningar undersöks även metaforer: Hur används 

de, och vilka funktioner har de i texten?  
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Representationer genom satsernas informationsstruktur och kombination: 

• Information i huvudsatser framhävs medan den i underordnade satser kommer i bakgrun-

den (Fairclough 1995:119). Vad framhävs och görs till mindre viktig information på detta 

sätt? 

 

• Informationsstrukturen i satsen bidrar också till vad som lyfts fram och vad som kommer i 

skymundan. Information på initialpositionen och på den sista positionen i satsen framhävs 

(Fairclough 1995:120). Vad framhävs respektive görs till mindre viktig information på detta 

sätt? 

 

• Hur binds satserna samman? Vilka slutsatser krävs av läsaren (Fairclough 1995:122)? 

 

Genom analysen av representationerna kan även slutsatser om vilka diskurser som används dras, då 

ordval och de kategoriseringar som ges satsens deltagare bidrar till att avgöra det (Fairclough 

1995:114). 

De andra viktiga aspekterna för att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar är textens 

interpersonella funktion, det vill säga vilka identiteter och sociala relationer som skapas genom fram-

ställningen av kungens olika roller i rapporteringen om Den motvillige monarken (Sjöberg et al. 2010, 

Fairclough 1995:58). Fokus för den interpersonella analysen i denna studie är följande (Fairclough 

1995:58): 

 

• Hur tilltalar texten publiken, läsarna? I vilken utsträckning konstrueras en kulturkonsume-

rande publik respektive en kulturresonerande? 

 

Analysen utförs på de stycken som efter en första genomläsning funnits vara de största av de urskiljda 

relevanta temana i materialet. Dessa är: Monarkin, hovet, kungafamiljen, kungen och kungens vän-

ner och Camilla Henemark och kungen. I analysen tas även hänsyn till styckenas kontext i viss mån, 

det vill säga tidningsrubrik, artikelrubrik, ingress och ibland underrubriker analyseras. Om dessa 

dessutom rör de aktuella temana läggs i analysen särskild vikt vid deras betydelse för textens innebörd. 

Det har inte alltid varit självklart vilket tema ett stycke ska karakteriseras under eftersom styckena 

ofta behandlar flera olika ämnen och deltagare. Båda temana består av olika deltagare beroende på att 

det varit svårt att separera dem som enskilda teman i texten. Exempelvis kan ett stycke där kungen 

explicit är den som stycket handlar om samtidigt säga något om textens syn på monarkin och hovet.  

För att stycken ska ingå i kategorin Camilla Henemark och kungen krävs att de handlar om dem 

båda eller deras relation, stycken som enbart handlar om Camilla Henemark ingår därför inte. 

Att fastställa ett styckes tema är en tolkningsfråga, och för att uppnå en systematisk indelning krävs 

därför att samma tolkningsmetod utförs på hela materialet. Kategoriseringen är gjord efter principen 

att det som på olika sätt presenteras som styckets övergripande ämne fastställs som styckets tema. Det 

sker exempelvis genom att det som stycket handlar om flyttas fram till initialpositionen i satsen, att 

deltagaren eller ämnet upprepas i satserna eller är det som de inledande propositionerna leder fram 

till och utvecklar (Fairclough 1995:119 ff.). Repliker av kungen har kategoriserats som stycken med 

honom som tema då hans uttalanden framför allt fungerar som ett gestaltande av hans person. Repli-
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ker av Camilla Henemark har i stället kategoriserats efter vilket eller vilka tema/n de behandlar efter-

som de i första hand utnyttjas i artiklarna för sitt innehåll, inte för att gestalta Henemark som person. 

Anledningen till att jämförelsen mellan Expressen och Svenska Dagbladet i princip är begränsad 

till nyhetsartiklarna beror på att debattartiklar, som ingår i opinionsmaterialet, i normalfallet är skriv-

na av någon utomstående medan nyhetsartiklar vanligtvis är skrivna av tidningens medarbetare. Re-

censionerna och andra typer av opinionsartiklar är dessutom så få att analysen ibland endast behand-

lar stycken från en tidning.  

Frågeställningarna som handlar om på vilka sätt texterna som rapporterar om Den motvillige mo-

narken (Sjöberg et al. 2010) skapar ett offentligt samtal om monarkin och i vilken utsträckning status-

symbolik i konstruktionen av kunglighet används handlar till viss del om vilken publik texten skapar 

genom sitt tilltal. Denna aspekt av analysen prövas framför allt på nyhetstexterna i materialet. Det 

beror på att de andra genrerna till sin karaktär är debatterande eller resonerande, medan nyhetstex-

terna kännetecknas av saklig redogörelse. 
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4 Tidigare forskning 

Kapitlet tar upp forskning som rör hur olika svenska medier under framför allt 2000-talet rapporterar 

om det svenska kungahuset. Exemplen är valda därför att de belyser hur kunglighet som symbol kon-

strueras i medier och hur medierna framställer monarkin – utmanas den eller skapas en inställning 

som i stället vill bevara den? På så sätt är forskningen knuten till Habermas offentlighetsteori och be-

greppen representativ och borgerlig offentlighet, vilka studien har som utgångspunkt. 

4.1 Kungafamiljen som symbol för monarkin och nationen 

Karin Ljuslinder har granskat SVT:s programserie Året med kungafamiljen som sänds varje julhelg. 

Materialet är från 1978–2008. I serien får tittarna dels följa med på kungafamiljens officiella uppdrag, 

dels får de titta in i det privat–offentliga familjelivet. En av hennes slutsatser är att inslagen konstrue-

rar hela familjen som representant för monarkin, inte enbart kungen. Ända sedan upplysningstiden 

har familjen, enligt Ljuslinder, haft starka symbolvärden och konnotationer till nationen som en fa-

milj. Därmed menar hon att programmen reproducerar föreställningar om ”nationen som en enhet 

och kollektiv identitet som överbryggar sociala klyftor” (Ljuslinder 2009:21). Programmen skapar 

således föreställningen om kungafamiljen som en symbol för nationen som en familj, som en enhet 

(Ljuslinder 2009:20 f., 24). 

Ljuslinder skriver också att familjen antagligen är den viktigaste ingrediensen i mediernas rappor-

tering om den svenska monarkin och kungahuset. Hon refererar statsvetaren Carl-Erik Grimstad som i 

ett av programmen säger att det viktigaste i det kungliga uppdraget är att socialt integrera nationen 

Sverige. Det lyckas kungen med, enligt Grimstad, då han framstår ”som en riktig familjefar” (Ljuslin-

der 2009:24). 

Ljuslinders artikel refereras då den visar hur viktig hela kungafamiljen är för att symboliskt upp-

rätthålla monarkins funktion och ställning i dagens samhälle. I uppsatsen betraktas studien därför 

som ett exempel på det Habermas kallar representativ offentlighet, och i denna uppsats analysdel un-

dersöks vilka former av statussymbolik som används i konstruktionen av de kungliga och kunglighet i 

materialet. Ljuslinders forskningsbidrag är dessutom relevant eftersom det visar att otrohetsanklagel-

serna mot kungen sannolikt skadar kungafamiljen och därmed även monarkin.  

4.2 Exklusiviteten och vanliggörandet i gestaltningen av de kungliga 

Anna Sofia Lundgren analyserar Svensk Damtidnings rapportering av kronprinsessan Victorias rela-

tion med Daniel Westling. Hon kommer fram till att upprepningen av Daniels klädstil och bildning i 

negativa ordalag inte i första hand fyller en kritisk funktion. I stället kan den sägas skapa ”den ideolo-

giska effekten att normalisera kungahusets exklusivitet och monarkins självklarhet” (Lundgren 

2009:37, 40 f.). Samtidigt som respekten för kungafamiljens exklusivitet är tydlig, och det finns en 

stark vilja att bevara denna exklusivitet, finns i materialet också ett vanliggörande av de kungliga. 

Lundgren menar att detta kanske är nödvändigt för legitimeringen av kungahuset i dagens samhälle. 

Dessutom stärker de kungligas vanlighet läsarnas nyfikenhet, menar hon (Lundgren 2009:41). 
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Intressant är därför att undersöka om det förutom statussymbolik finns exempel på ett vanliggö-

rande av kungen och monarkin i framställningen av kungens privata och offentliga roll i materialet. 

4.3 Kunglighet som symbolisk status och kungaskämt 

Mattis Frihammar (2009:111 f.) visar i sin artikel hur en servett genom mediernas rapportering får 

kunglig status. Servetthistorien tilldrar sig på Idrottsgalan i Globen 20 januari 2003. Komikerna Ro-

bert Gustavsson och Henrik Schyffert står för underhållningen mellan prisutdelningarna. I en sketch 

jagar de varandra runt i salen. Schyffert kastar då en pappersservett på Robert Gustavsson som säger: 

”Du kan inte röra mig medan jag håller i kungen.” Publiken och kungen skrattar, och kungen sätter sin 

servett på huvudet. Då sträcker Gustafsson ut sina händer och vidrör kungens huvud. Genom sketchen 

betonas kungens symboliska status. Det skyddande höljet, servetten, gör det möjligt för Gustafsson att 

lägga sina händer på det kungliga huvudet utan att överträda den kungliga, ädla distansen (Frihammar 

2009:112 f.). 

Frihammars poäng är att skämtet med kungen på galan först kan göra intryck av en respektlöshet 

mot kungen, men det är det inte, enligt Frihammar. Han menar att kungen och Gustavsson följer den 

traditionella traditionen för hur kungligheter ska framträda i medier som utvecklats över tiden. Ge-

nom att följa detta manuskript bekräftar skämtet kunglig auktoritet snarare än att ifrågasätta den 

(Frihammar 2009:112). 

Frihammar visar hur händelsen med servetten följs upp av andra medier. I Kjell Erikssons humor-

program Sovmorgon i P3 blir servetten under några dagar ett återkommande tema. Han berättar för 

lyssnarna att han varit på galan, fått syn på kungens servett och stulit den. På detta sätt menar Fri-

hammar att servetten symboliskt blir ännu tydligare bärare av kunglighet (Frihammar 2009:114 f.). 

Det finns här en påtaglig ironi, framhåller Frihammar, och som lyssnare förstår vi att Eriksson 

egentligen inte betraktar servetten värd alla denna uppmärksamhet. Vad som är viktigt, enligt Fri-

hammar, är att det ironiska framställningssättet inte bara tar ner kungamakten från tronen. Som ex-

empel tar han att Eriksson i programmet säger att han bär kungens servett i en plastpåse från den 

kooperativa supermarketkedjan Konsum. Den kooperativa rörelsen i Sverige är förknippad med jämli-

ka ideal och borde vara ansedd som en antimonarkistisk rörelse, skriver Frihammar. Att Eriksson lagt 

servetten i en Konsumpåse skulle alltså kunna ses som ett uttryck för republikanska värderingar. Men 

det är det inte fråga om, poängterar Frihammar. Det ironiska sammanhanget ger ett annat budskap. I 

stället för att ifrågasätta det monarkistiska statsskicket gör det ironiska perspektivet att den vanvördi-

ga handlingen förvandlas till ett skämt. Genom att den formas till ett skämt blir den en tam handling 

som bekräftar det kungliga mandatet (Frihammar 2009:115 f.). 

Bo Nilsson (2009:29) kommer i sin granskning av kungaskämt, bland annat TV4:s Hey Baberiba, 

till samma slutsats som Frihammar. Ett generellt intryck är enligt Nilsson (2009:29) att kungaskäm-

ten primärt har ”en ideologiskt bevarande karaktär”. Han ser förklaringen i humorgenren som han 

menar inte kan ”ses som direkt samhällsstörtande”. Eftersom monarkin genom kungahumorn fram-

ställs på ett överdrivet och förvridet sätt blir skämten som ett slags ifrågasättande inte riktade mot den 

verkliga monarkin. De parodierar i stället främst ett fiktivt kungahus (Nilsson 2009:29). 
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Frihammars artikel är ett tydligt exempel på hur statussymboliken i mediernas konstruktion av 

kunglighet är i centrum, vilket gör att den har koppling till uppsatsen som bland annat studerar detta. 

Eftersom förlöjligandet av de kungliga enligt de båda forskningsbidragen innebär att den kungliga 

auktoriteten bekräftas är det intressant att se på om det förekommer ironi i skildringen av monarkin 

och de kungliga och vad i så fall betyder för tolkningen. 
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5 Analys 

Här presenteras inledningsvis en översiktlig analys som gäller får båda temaanalyserna. Härefter pre-

senteras resultatet för de enskilda temana i detalj. Analyskapitlet har de analyserade temana Monar-

kin, hovet, kungafamiljen, kungen och kungens vänner och Camilla Henemark och kungen som un-

derrubriker.  

En av frågeställningarna för studien är att undersöka vilka likheter och skillnader som finns mellan 

kvällstidningens och dagstidningens nyhetsinnehåll. En skillnad är att Expressen totalt publicerar 

betydligt fler nyhetsartiklar än Svenska Dagbladet (se kapitel 2.2 samt bilagan). En annan är att det 

bara är Expressen som rapporterar i ämnet före utgivningen. Biografin Den motvillige monarken 

(Sjöberg et al. 2010) släpps den 4 november 2010. Först då publicerar Svenska Dagbladet sina första 

nyhetsartiklar i ämnet.3 Expressen, däremot, publicerar sin första egna artikel i ämnet redan den 2 

november, det vill säga två dagar innan boken kommer till bokhandlarna.  

I Expressen publiceras de flesta nyhetsartiklar under ämnesrubriken ”Expressen avslöjar” fram till 

det att boken släpps. Då ändras den till ”Skandalboken”. Sista tiden i den undersökta perioden är äm-

nesrubriken många gånger ”Kungen i Kina”, då kungen strax efter utgivningen åker på en officiell resa 

till Kina. Expressen har även en särskild typ av artiklar under rubriken ”Exklusivt” där artisten Camilla 

Henemark, som enligt boken haft en relation med kungen, framträder i intervjuer (Sjöberg et al. 

2010:258 ff., 264).4 Alla dessa ämnesrubriker, förutom ”Kungen i Kina”, skapar ett läsartilltal som 

konstruerar en konsumentpublik snarare än en kulturresonerande publik, det vill säga en publik som 

förväntar sig underhållning och avkoppling genom att frossa i detaljer om kungens privatliv, framför 

allt, och annan form av statussymbolik som demonstrerar den kungliga exklusiviteten (se kapitel 3.1.3 

och 3.1.4). Svenska Dagbladet saknar helt och hållet denna typ av rubriker och därför också ett kon-

sumenttilltal konstruerat genom rubriker. 

5.1 Monarkin, hovet, kungafamiljen, kungen och kungens vänner 

Temaanalysen är disponerad efter medierapporteringens tidsförlopp och har underrubrikerna ”Da-

garna före boksläppet”, ”Dagen för boksläppet” och ”Dagarna efter boksläppet”. Analysen avslutas med 

en sammanfattning av resultatet. 

5.1.1 Dagarna före boksläppet 

Ett utmärkande drag i Expressens nyhetstexter dagarna före boksläppet är att kungen och hans um-

gänge implicit porträtteras som samhällets toppskikt genom att kontrasteras mot Mille Markovics 

(som i materialet pekas ut som biografins huvudkälla ) låga sociala status. Genom att Markovics låga 

status betonas tilldelas kungen en annan, högre social status som läsaren förutsätts ta för given. Ex-

                                                             
3 En kontrollsökning med ”den motvilliga monarken” i stället för ”den motvillige monarken” ger en träff i Svenska 
Dagbladet. Men detta är ingen artikel utan en text som i denna studie definieras som notis. Texten handlar om att 
biografin kommer senare i veckan. 
4 Som tidigare påpekats har en nyhetsartikel inte någon av dessa rubriker, utan i stället ämnesrubriken ”Doku-
ment” (se kapitel 2.1). 
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pressens artikel ”Ökände torpeden huvudkällan i nya kungabiografin” (Expressen 2010-11-02a) får 

illustrera detta.  

Redan rubriken lyfter fram källans sociala status då han beskrivs som den ”Ökände torpeden”, och 

det presupponeras, det vill säga presenteras som en allmänsanning, att källan inte tillhör kungens 

sociala kretsar och klass (Fairclough 1995:106 f.). I brödtexten uttrycks det inte heller explicit att 

kungen och Mille Markovic ingår i olika sociala samhällsskikt och därför inte borde vistas i samma 

lokaler, vilket Markovic i artikeln påstår att de gjort. Det framhävs i stället genom att Markovic be-

skrivs som ”strippklubbsägaren”, ”som flera gånger dömts till fängelse för grov brottslighet”, ”som har 

beskrivits för [sic!] den undre världens ’torped’” (Expressen 2010-11-02a). Kungen omtalas enbart 

med just ”kungen”. Den status kungen innehar i sin offentliga roll som statschef framställs därmed 

som självklar, som en överenskommelse mellan skribent och läsare som tas för given. Texten kan där-

med till viss del sägas använda sig av statussymbolik i konstruktionen av kunglighet, det vill säga det 

som Habermas kallar representativ offentlighet (se kapitel 3.1.1). 

Genom att texten bygger på kontraster som verkar för att skapa en konfliktdramaturgi skapas ett 

underhållande tilltal och en text som vänder sig till en läsare som vill få valuta för pengarna – en 

stunds avkoppling. Denna består i att frossa i Mille Markovics påståenden om kungen och hans vän-

ners privata festande, vilka ställs mot kungens vänners förkastande av uppgifterna som falska, samt i 

temat att kungen har vistats i lokaler, svartklubben Club Power, som drivs av en brottsling från den 

undre världen. Men det finns också drag i texten som i stället kan ses som ett underlag för ett offentligt 

samtal om monarkin i dagens samhälle: 

 

(1) – Det var väl investerade pengar, jag [Mille Markovic] visste ju att polisen aldrig skulle slå till 

där när jag hade kungens vänner på besök […] (Expressen 2010-11-02a). 

 

Propositionen tydliggör att kungens offentliga roll implicit framställs som att ingå i den privata, då den 

ger honom makt privat. Polisen behandlar inte ”kungagänget” som vilket gäng som helst, är det under-

förstådda budskapet. Den kungliga statusen ger skydd mot polismakten. Indirekt gestaltas därmed ett 

samhälle som inte står för sina demokratiska värderingar i praktiken. Det outsagda skapar hos en läsa-

re som har viljan att diskutera och resonera om monarkin reaktionen ”Men detta är ju inte demokra-

tiskt”, vilket kan tolkas som ett textdrag som bidrar till ett offentligt samtal om monarkin. 

Det är också Markovic som med hjälp av reporterns fråga skapar en diskussion om monarkins exi-

stensberättigande i dagens samhälle:  

 

(2) Vad vill du uppnå med att berätta om det här i boken och i tv? 

– [---] Jag vill bara visa för skattebetalarna vad deras pengar går till, säger Mille Markovic (Ex-

pressen 2010-11-02a). 

 

Indirekt ifrågasätts utifrån en ekonomisk diskurs om vi ska fortsätta att ha ett monarkistiskt stats-

skick. Att diskursen bedöms som ekonomisk beror på att språket som används visar att samhället be-

traktas utifrån ett ekonomiskt perspektiv, nämligen vad skattebetalarnas pengar hjälper till att finansi-

era. 

Den sammantagna slutsatsen är att texten har två olika tilltal. Det ena konstruerar en kulturkon-

sumerande publik medan det andra skapar en kulturresonerande, enligt Habermas teori (se kapitel 

3.1.4). Viktigt att poängtera är att själva ifrågasättandet av monarkin aldrig sker helt explicit. 
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5.1.2 Dagen för boksläppet 

Före utgivningen har inte kungen en närvarande, agerande roll i texterna. Det är vännerna eller hovet 

som står för uttalanden och reaktioner, kungen omtalas endast. Dagen för bokens utgivning, den 4 

november 2010, förändras både beskrivningen av avslöjandena om kungens privatliv och kungens 

funktion i Expressens texter: han blir nu en aktiv deltagare i satserna och anklagelserna mot händel-

serna i privatlivet blir mer konkreta. 

Vad som är intressant är också ett nytt ordval i en recension i Expressen som inte används i tid-

ningens tidigare nyhetsartiklar. Då framställs kungen och hans vänner som ungdomar, ”det samman-

svetsade kompisgänget med kungen i spetsen”, som roat sig med ”unga vackra kvinnor”, handplockade 

så kallade ”’kaffeflickor’” (Expressen 2010-11-03b). Recensionen använder i stället formuleringarna i 

citat (3): 

 

(3) […] denna blandning av lösa rykten och oroväckande detaljer om hur en gift trebarnsfar beter 

sig på diverse platser och tider på dygnet. [---] Jag tror de flesta säger nej till en monark som 

raggar småtjejer på krogen [min kursivering] (Expressen 2010-11-04g). 

 

Genom att framställa kungen och ”gänget” som ungdomar konstrueras en bild av beteendet som gans-

ka okej. Glamouren i kungens privatliv lyfts på detta vis fram medan det ansvarslösa och omoraliska i 

uppträdandet kommer i bakgrunden. Med ordvalen i citat (3) är det i stället det allvarliga i uppgifterna 

om kungens privatliv som förstärks medan den kungliga glamouren lyser med sin frånvaro. Med be-

skrivningar av kungens privata uppträdande, som de citat i (3), är det uppenbart att kungafamiljen 

som symbol för nationen och kungen som representant för en föredömlig familjefar hotas, och därmed 

monarkins ställning. Just dessa symboliska funktioner visar Ljuslinders artikel (2009:21 f., 24) att den 

svenska kungafamiljen och kungen har i dag (se kapitel 4.1). 

En av Expressens artiklar bygger på att skandalboken skapat ett offentligt spel där kungen har hu-

vudrollen och där hans motståndare är journalisterna. Det lyfts fram genom både rubrik och ingress: 

 

(4) Kungens taktik – prata direkt om boken: ”Vill hantera det så” (rubrik) 

Kungens plan är klar.  

Vid dagens presskonferens kommer han att gå ut direkt med en kommentar om skandalbo-

ken (Expressen 2010-11-04a). 

 

Som framgår av citat (4) framställs kungen i sin offentliga roll som aktiv. Han har en plan och han 

kommer att möta sina motståndare, journalisterna, på dagens presskonferens.  

Genom satsernas sammanbindning är det tydligt att texten vill utnyttja spänningen mellan kungens 

olika roller, den privata och den offentliga. Brödtexten inleds med att kungen blir beskriven utifrån sin 

privata roll, när han vaknar i intimsfärens innersta rum: ett sovrum, vilket är underförstått. På så sätt 

byggs dramaturgin upp. Det privata går ut i det offentliga genom satsernas kombination:  

 

(5) När kungen vaknar vid 05-tiden i dag är det inte bara en lång dags älgjakt som väntar.  

Det är också en ödesdag för honom då han vid eftermiddagens presskonferens möter ett me-

dieuppbåd på 51 journalister […] (Expressen 2010-11-04a). 
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Det är också första gången kvällstidningen blir mer explicit i vad kungen anklagas för i boken, vilket 

rimligtvis har att göra med att boken släpps i dag. Anklagelserna om ”älskarinnor, svartklubbsbesök 

och spritfester” i citat (6) fungerar som en bakgrund till det som blir det viktigaste i stycket: 

 

(6) Efter anklagelserna om älskarinnor, svartklubbsbesök och spritfester kan det han säger i dag 

vara avgörande för hur han kommer att uppfattas för lång tid framöver. Nu har han tagit fram 

sin strategi (Expressen 2010-11-04a). 

 

Bakgrunden till det som är den första meningens verkliga tema är placerat i en underordnad sats. Fo-

kus är i stället på det propositionen leder fram till – hur anklagelserna får konsekvenser för hans of-

fentliga roll. I nästa sats är temat hur han ska lösa problemet. Dessa satser tar för givet att anklagel-

serna mot privatpersonen är allvarliga beroende på att hans offentliga roll är statschefens.  

Genom att kungens kommande kommentarer dramatiskt porträtteras som avgörande för hans offi-

ciella roll i framtiden, i en spel- eller kampdiskurs eftersom texten har perspektivet att ett en kamp står 

mellan kungen och motståndarna journalisterna, skapas ett läsartilltal som gör att publiken framför 

allt konstrueras som en publik som vill roas.  

I Expressens artikel med rubriken ”Hotet i tv: Avslöja mer” är det den intimaste delen av kungens 

privatsfär som är temat, vilket framgår redan av ingressen: 

 

(7) Efter att kamerorna slocknat berättar de [författarna till biografin] för Expressen att det finns 

intima detaljer om ”monarkens sexliv” som inte blivit publicerade – av hänsyn till kungen (Ex-

pressen 2010-11-04d). 

 

Det citat (7) illustrerar är ett exempel på det som Habermas menar sker i refeodaliseringen av samhäl-

let under 1900-talet. Privatsfären blir intimare, men samtidigt är detta bara ett sken eftersom alltmer 

av det som tillhör privatlivets intimsfär offentliggörs, vilket inte skett tidigare (se kapitel 3.1.3). 

Dramaturgin skapas genom att författarna inte gått ut med uppgifterna av hänsyn till kungen, men 

att de kanske kommer att göra det senare. Genom att fokusera på det intimaste i kungens privatliv och 

att innehållet i boken kunnat vara värre är det tydligt att texten främst konstruerar en kulturkonsume-

rande publik. 

I ett stycke i en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet uttalar sig texten om kungens privatliv så här: 

 

(8) Att ge ut en bok om kungens privatliv är ett beslut som de flesta förläggare naturligtvis skulle 

fundera en gång extra över [min kursivering] (Svenska Dagbladet 2010-11-04a). 

 

Kungens privatliv beskrivs implicit som något extraordinärt, eftersom det betonas och framställs som 

självklart att det är problematiskt för en förläggare att offentliggöra uppgifter rörande statschefens 

privatliv. Det signaleras av satsadverbialet naturligtvis. Därmed ges hovet och monarkin dessutom en 

särställning i samhället eftersom texten presupponerar att publicera uppgifter om en icke-offentlig 

person eller andra offentliga personer inte är lika kontroversiellt. 

En deltagare i texten betonar dock att kungen i praktiken är underställd samma etiska regler som 

du och jag och inte ska särbehandlas på grund av sin offentliga roll: 
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(9) Svante Weyler på Weyler förlag, som tidigare i år gav ut boken Jorden de ärvde med många kri-

tiska detaljer om den svenska adeln, försvarar däremot kontroversiell utgivning. 

– Det viktigaste är att en bok är sann. Sedan ska man förstås ta hänsyn till människor, men 

då lyder kungen under samma etiska regler som alla andra, resonerar han (Svenska Dagbladet 

2010-11-04a). 

 

Genom att kunglighet gestaltas på detta kontrasterande sätt i artikeln skapas ett resonerande och icke-

konsumerande tilltal till läsaren. Texten skapar därmed förutsättningar för att bidra till ett offentligt 

samtal om vad kunglighet är och hur kungens privata roll bör behandlas i det offentliga rummet. 

Vad som är tydligt är även att dagstidningen till skillnaden från kvällstidningen varken konkretise-

rar vilka avslöjanden som görs i boken eller redogör för detaljer om bokens innehåll: 

 

(10) Idag släpps Carl XVI – den motvillige monarken som innehåller känsliga påståenden om 

kungens privatliv. Redan har kvällstidningarna publicerat de mest graverande uppgifterna, 

som i boken beläggs med anonyma källor [min kursivering] (Svenska Dagbladet 2010-11-

04b). 

 

Det enda som framgår är att boken handlar om kungens privatliv och att innehållet är känsligt och 

allvarligt, och det är underförstått att det är känsligt och allvarligt för statschefen kungen. 

När styrelseledamoten för Republikanska föreningen, Jakob Dalunde, får uttala sig i dagstidningen 

kommer kungens olika roller i fokus. Föreningen tycker att det är bra att kungen granskas men menar 

att granskningen inte ska handla om privatlivet. Det är statschefen och hans maktutövning som ska 

granskas, enligt styrelseledamoten (Svenska Dagbladet 2010-11-04b). 

Däremot ses monarkin som en institution där kungligheternas offentliga roller inte helt kan åtskil-

jas från deras privatliv genom ett uttalande från Cecilia Åse, statsvetare och forskare om monarkins 

makt:  

 

(11) – Precis som annan rapportering handlar det om [biografins innehåll] vad de [kungliga] gör el-

ler gjort som personer. Sådan rapportering bygger på att de ärver sitt ämbete och hamnar i of-

fentligheten redan från barnsben, och att det därför finns en uppfattning att svenskar har en 

personlig relation till kungahuset (Svenska Dagbladet 2010-11-04b). 

 

Här framställs monarkin, och därmed statschefens roll, som något unikt i det moderna svenska sam-

hället eftersom de kungliga som privatpersoner hamnar i offentligheten redan som barn. Genom att 

svenskar får en relation till dem som ett slags offentliga–privata personer beskrivs de kungligas privata 

sfär huvudsakligen som en del av den offentliga. En väldigt liten del av privatlivet betraktas därmed 

som skild från den offentliga sfären. 

Slutsatsen är att texten bär på olika syner på monarken i fråga om sfärerna privat och offentlig. Sty-

relseledamoten för Republikanska föreningen tar till skillnad från Cecilia Åses replik (citat (11)) fasta 

på att statschefens offentliga roll kan separeras från den privata. Enligt Habermas offentlighetsteori 

utövar adelsfurstarna i medeltidens europeiska feodalsamhälle sin makt i en offentlig roll som inte går 

att skilja från den privata. Däremot visar makthavarna upp sin makt offentligt och detta kallar Haber-

mas därför för representativ offentlighet. I den borgerliga offentligheten på 1700-talet är däremot den 

offentliga makten klart separerad från samhällets privata sfär (se kapitel 3.1.1 och 3.1.2). 
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En recension i Expressen betonar i likhet med statsvetaren Cecilia Åse att statschefens olika roller 

inte går att separera: 

 

(12) Dilemmat – och tjusningen – med gammaldags aristokratiska titlar och ämbeten är att de är 

omöjliga att dela upp i en privat och en offentlig kropp […] (Expressen 2010-11-04b). 

 

I artikeln beskrivs kungen ha formella arbetsuppgifter, men skribenten menar att det är i skärnings-

punkten mellan statschef och ”ett slags förebildlig familjefar som han utövar makt” (Expressen 2010-

11-04b). Eftersom kungens jobb är att iscensätta förebildligt familjeliv gör det motiverat att granska 

”privatpersonen”, enligt textens avsändare. Den privat–offentliga rollen som förebildlig familjefar gör 

att texten kan kopplas till Ljuslinders slutsats om att det inte enbart är kungen utan hela familjen som 

representerar monarkin som institution (se kapitel 4.1). Texten konstruerar på detta sätt statschefens 

ämbete som definitionen för det Habermas kallar representativ offentlighet – den offentliga rollen är 

sammanflätad med den privata och den offentliga rollen är framför allt symbolisk (se kapitel 3.1.1). 

5.1.3 Dagarna efter boksläppet 

Boken släpps torsdagen den 4 november 2010 och på söndagen den 7 november beger sig kungen på 

officiell resa till Kina med delegationen Royal technology mission som arrangerats av kungen och In-

genjörsvetenskapsakademien (Expressen 2010-11-15). 

I en artikel om den antågande Kinaresan framställs kungens, kungafamiljens och monarkins främs-

ta uppgift vara att visa upp sig och bedriva pr för Sverige: 

 

(13) Vid tidigare Kinabesök har kungen visat upp sig tillsammans med kända svenska företagsleda-

re. 

Så sent som förra månaden var Daniel och Victoria på kinesiska muren och poserade för 

fotograferna [min kursivering] (Expressen 2010-11-05d). 

 

Genom att använda en tillståndssats där Victoria och Daniel har den passiva rollen status förstärks 

ytterligare deras poserande roll, vilket implicit ger monarkin denna roll och funktion i samhället 

(Hellspong & Ledin 1997:131). 

Å andra sidan gestaltas kungen som aktiv i sin roll som statschef då kungens delaktighet i plane-

randet av programmet för Kinabesöket beskrivs. Men det är lätt att göra tolkningen att kungen framför 

allt förlöjligas i och med att kungens bidrag värderas så högt: 

 

(14) – Hans [kungens] bidrag är väldigtimponerande [sic!] och han har deltagit aktivt i hela plane-

ringen. Han är väldigt entusiastisk inför det här, säger Björn O. Nilsson [vd på Kungliga Ingen-

jörsvetenskapsakademien, IVA] (Expressen 2010-11-05d). 

 

Återigen är det ett tydligt drag att kritiserandet av monarkin eller ifrågasättandet av den sker i det 

outsagda. Texten kan sägas ha två olika tilltal. Ett tilltal för den som vill underhållas och som ser de 

kungliga ämbetet som viktigt. Det andra tilltalet tar däremot inte monarkins samhälliga roll på allvar 

utan tolkar gärna in en kritik och ett förlöjligande av den. Därför skapas också två olika slags publiker: 

den kulturkonsumerande och den kulturresonerande. Frihammar (2009:112, 115 f.) menar dock att 

mediernas ironiska framställningar av kunglighet snarare bidrar till att bekräfta den kungliga auktori-
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teten än att ifrågasätta den (se kapitel 4,3). Därför bör kanske framställningens passiva och smått iro-

niska gestaltning ses som en bekräftelse av kunglig auktoritet. 

I Expressen finns en artikel med en mening som är intressant därför att den konstruerar monarkin 

som en maktinnehavare som ingen annan i samhället: 

 

(15) Deanne Rauscher berättar också att hon under drygt ett års tid haft kontakt med utländska 

medier i fall svenska medier inte skulle våga ta upp innehållet [i biografin] (Expressen 2010-

11-08). 

 

Om statsminister Frederik Reinfeldt hade anklagats för att som kungen ha varit otrogen och det skri-

vits en bok om honom, likt den om kungen, skulle inte medierna tvekat att skriva om det. Det är vad 

propositionen presupponerar. Slutsatsen som denna tolkning ger är att monarkin, som står utan poli-

tisk makt, i verkligheten har en större makt än den som styr Sverige genom folket. 

I Den motvillige monarken (Sjöberg et al. 2010) påstås det att Army of Lovers-artisten Camilla He-

nemark haft en relation med kungen och hon väljer att kommentera bokens innehåll i Expressen. 

Kvällstidningen publicerar intervjuerna med henne under ämnesrubriken ”Exklusivt”.  

En av dessa artiklar (Expressen 2010-11-12) har rubriken ”’Han skrattar alltid och hela tiden. Fnis-

sar som ett barn’”. Genom rubriken synliggörs privatpersonen kungen där rubriken syftar till ett 

mänskliggörande, eller vanliggörande av honom. Precis som vem som helst skrattar han, till och med 

som ett barn. Vidare kategoriserar Camilla Henemark kungen som makthavare då hon förklarar att 

hon antagligen har ”nån slags personlighet som attraherar män med makt” (Expressen 2010-11-12). 

Samtidigt skildrar texten hur kungens officiella roll gör honom maktlös som privatperson genom Ca-

milla Henemarks replik: 

 

(16) – Vi diskuterade AIK en gång. Han är ju sen han var liten hedersordförande i allmänna id-

rottsklubben. Och sen växer han upp på internatskola med vänner på Östermalm som allihop 

är Djurgårdare. Det måste ju ha känts jättekonstigt. Så jag frågade honom: ”Är du AIK-are in-

nerst i hjärtat?” För det är nämligen jag. Och då sa han att: ”Jag har aldrig fått välja”. Och då 

sa jag: ”Men om du fått välja […]?” [---] ”Nej, men då hade jag nog inte varit AIK:are. Då hade 

jag nog varit djurgårdare.” 

– Och då tänkte jag att ”stackars dig” (Expressen 2010-11-12). 

 

Här finns det underliggande budskapet att rollen som monark inte är åtråvärd eftersom kungen inte 

som vi vanliga, icke-kungliga, har rätten att bestämma vilket fotbollslag han vill hålla på. Den officiella 

kungarollen sätter gränser för privatlivet är det implicita budskapet. Och i den avslutande meningen 

ligger innebörden att den kungliga officiella makten inte är värd de uppoffringar monarkin tvingar 

monarken att göra privat. 

Vid en första översiktsläsning kan texten enbart tyckas skapa en kulturkonsumerande relation till 

publiken genom att fokusera på att ge information om kungen som har med avslöjanden om hur han 

är när inte kameraljuset är på. Men en noggrannare analys visar på implicita budskap som väcker tan-

kar om vad monarkin egentligen står för och innebär för de kungliga. I det outsagda skapas en kultur-

resonerande publik. Citat (16) innebär också, liksom rubriken ”’Han skrattar alltid och hela tiden. 

Fnissar som ett barn’”, som diskuterats ovan, det vanliggörande av de kungliga som Lundgrens forsk-
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ning visat vara ett utmärkande drag i rapporteringen om de kungliga (se kapitel 4.2). Uppsatsens re-

sultat har därmed likheter med Lundgrens (2009:40 f.).  

I en debattartikel av journalisten och författaren John Chrispinsson, publicerad i Svenska Dagbla-

det, sätts kungens privata festande i ett internationellt perspektiv då det jämförs med Italiens reger-

ingschef Berlusconis umgänge med kvinnor: 

 

(17) Låt oss anta att de [källorna] talar sanning. Statschefen var alltså för några decennier sedan på 

middagar med alkohol och kvinnor. Vilken magnitud har det på skandalskalan internationellt 

och historiskt? I Italien har i dagarna regeringschefen Silvio Berlusconi åter konfronterats med 

uppgifter om fester med bystdrottningar som får kungens eventuella middagar att kännas 

bonniga och småtrista. De smäller inte högt internationellt (Chrispinsson 2010-11-07). 

 

Genom att beskriva kungens eventuella privata festande som ”bonnigt” och ”småtrist” framställs den 

svenska monarkin indirekt som mindre märkvärdig i ett internationellt perspektiv. Därmed är texten 

inte ett uttryck för representativ offentlighet, då den inte på något sätt demonstrerar eller visar upp 

kunglig status i form av glansfullhet eller makt. Framför allt tar texten parti för kungen då hans skan-

dalfestande underförstått bagatelliseras. I enlighet med debattgenren har texten ett resonerande ton-

fall och konstruerar en kulturresonerande publik. 

5.1.4 Sammanfattning 

Ett utmärkande drag i Expressens nyhetstexter är att kungen och hans vänner implicit porträtteras 

som samhällets toppskikt genom att kontrasteras mot huvudkällans, Mille Markovics, låga sociala 

status. Texterna använder sig härigenom till viss del av statussymbolik i konstruktionen av kunglighet, 

det vill säga det som Habermas kallar representativ offentlighet. Det sker även genom att texterna 

gestaltar kungen och ”hans kompisar” som ungdomar, då det ger viss kunglig glans och glamour åt 

deras privata festande. Denna förtas dock bland annat i en recension i samma tidning där kungen 

framställs som festande ”gift trebarnsfar” som ”raggar småtjejer”. 

Den sammantagna slutsatsen är att kvällstidningens nyhetstexter många gånger har två olika tilltal. 

Det ena konstruerar en kulturkonsumerande publik medan det andra skapar en kulturresonerande. 

Viktigt att poängtera är att själva ifrågasättandet av monarkin alltid sker implicit, aldrig helt explicit. 

Denna dubbla läsning och den tydliga implicita kritiken saknas i Svenska Dagbladet.  

Expressen skiljer sig också från Svenska Dagbladet då den har texter som skapar en speldiskurs 

där tydliga motståndare målas upp samt genom att enbart tilltala publiken som kulturkonsumenter 

som söker underhållning. Svenska Dagbladet skapar i stället alltid ett offentligt samtal genom ett mer 

seriöst och resonerande tilltal. Dagstidningen konkretiserar till skillnad från kvällstidningen heller 

aldrig innehållet i Den motvillige monarken (Sjöberg et al. 2010).  

I både kvälls- och dagspressen liknas monarkin vid den maktutövning som furstarna i medeltidens 

feodalsamhälle enligt Habermas utövade. Det innebär att statschefens offentliga roll beskrivs som 

oskiljaktig från den privata och att ämbetets funktion framför allt sägs vara att offentligt visa upp sig i 

sin glansfullhet (se kapitel 3.1.1). 
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I kvällstidningen finns det även exempel på att privatsfärens intimaste del offentliggörs, vilket Ha-

bermas menar sker i refeodaliseringen av samhället under 1900-talet (se kapitel 3.1.3). Det finns i 

kvällstidningen dessutom exempel på hur kungens offentliga uppdrag framställs i ett löjesskimmer, att 

monarkin besitter en extraordinär samhällelig makt och att kungen som vanlig lyfts fram i gestaltning-

en av honom, vilket är en slutsats som överensstämmer med Lundgrens forskning om hur medier ge-

staltar de kungliga (se kapitel 4.2). 

5.2 Camilla Henemark och kungen 

Liksom det föregående temakapitlet är detta indelat i underrubrikerna ”Dagarna före boksläppet”, 

”Dagen för boksläppet” och ”Dagarna efter boksläppet”, och det avslutas med en sammanfattning. I 

materialet ingår dock endast en text före boksläppet med det aktuella temat. Då en jämförelse mellan 

Expressens och Svenska Dagbladets recensioner görs diskuteras dessa under samma tidsrubrik, trots 

att den ena inte tidsmässigt borde presenteras här. I frågeställningarna anges att tidningarnas nyhets-

texter endast jämförs i undersökningen. Jämförelsen med recensionerna är enda undantaget. 

Anledningen till att temat Camilla Henemark och kungen är stort i materialet som helhet beror på 

Expressens nyhetsrapportering prioriterar ämnet. Det gör däremot inte Svenska Dagbladet, där en-

dast recensionen berör ämnet, vilket är intressant i sig, men också för att analysen visar att ämnet här 

behandlas på ett helt annat sätt än i Expressen. 

5.2.1 Dagarna före boksläppet 

Ett utmärkande drag för styckena i den enda texten före boksläppet med temat är att mycket är refere-

rat och citerat från boken. Skribenten är noga med att inte ställa sig bakom påståendena om kungens 

otrohet. Det sker genom verb som ”påstår”, konstruktion med hjälpverb ”ska […] ha träffats” uttryck 

som ”enligt författarna” eller genom att beskriva relationen som ”den påstådda relationen”. 

Genom satsernas konstruktioner är det kungen som framställs som initiativtagaren och den ansva-

riga för otrohetsaffären: 

 

(18) Vid ett senare tillfälle bjöds artisten [Camilla Henemark] på en middag i en privat våning på 

Östermalm. Efter det mötet påstås kungen, enligt författarna, ha inlett en affär med Henemark 

(Expressen 2010-11-03c). 

 

I materialet framgår att det ofta inte är kungen personligen som kontaktar Camilla Henemark utan 

vänner till honom (Expressen 2010-11-12). Säkerligen är det därför agenten är utelämnad. Den hand-

lande rollen, som indirekt är kungens, kommer därför i bakgrunden. Däremot lyfts kungen fram som 

initiativtagaren och den ansvariga för otrohetsaffären med Henemark, inte hon, i nästa sats. Han är 

den handlande i satsen medan hon har rollen objekt, det vill säga hon blir passivt utsatt för kungens 

handling (Hellspong & Ledin 1997.130 f.). En tolkning är därför att kungen ges manlig pondus i sin 

privatroll. 

Genom att rummet för första dejten konkretiseras som ”en privat våning på Östermalm” riktar sig 

texten mot en publik som förväntas vilja frossa i detaljer om bokens avslöjanden om kungens privatliv. 

Texten vänder sig därmed till publiken som konsumenter. 
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5.2.2 Dagen för boksläppet 

Denna dag finns i Expressen en artikel som klassats som recension, trots att den återfinns i nyhetsde-

len. Anledningen är att den främst tolkats som att ge en bedömning av bokens innehåll.  

Enligt recensenten Britta Svensson är mycket i Den motvillige monarken (Sjöberg et al. 2010) ”inte 

mer än löst skvaller” (Expressen 2010-11-04g). Men hon framhåller uttryckligen att hon anser att det 

finns ”viss trovärdighet” i berättelsen om relationen mellan Camilla Henemark och kungen (Expres-

sen, 2010-11-04g). Recensenten i Svenska Dagbladet några dagar senare har däremot den motsatta 

inställningen: 

 

(19) Ibland blir bevisföringen verkligt dålig, som när Sjöberg hävdar att kungen under ett ömt 

ögonblick med en utpekad älskarinna skall ha fantiserat om att rymma med henne till en öde 

ö. Vem har berättat det för Sjöberg? Inte kungen, knappast älskarinnan. Har en livvakt lyss-

nat? Faktum är att Sjöberg inte förmår presentera ett enda konkret belägg för att kungen haft 

en affär med henne (Svenska Dagbladet 2010-11-09). 

 

Vad som är intressant att notera här är Svenska Dagbladets vaga ordalag. Recensenten pekar inte som 

Sjöberg och Expressen ut älskarinnan som Camilla Henemark – ett val som bidrar till att skapa ett 

tilltal som inte i första hand konstruerar läsaren som en konsument. Texten skapar på så vis inte en 

publik som tillåts frossa i bokens utpekanden och kungens privatliv utan snarare ett seriöst tilltal som i 

stället vill diskutera sanningshalten i påståendena. 

5.2.3 Dagarna efter boksläppet 

Utmärkande för skildringen av relationen mellan Camilla Henemark och kungen i rapporteringen 

dagarna efter boksläppet, i intervjuserien med Camilla Henemark, är att den privata sfären framhävs 

genom rumsbeskrivningar. Genom att beskriva rummet demonstreras även den kungliga statusen, det 

vill säga kunglighet konstrueras genom så kallad representativ offentlighet (se kapitel 3.1.1). Det tyd-

liggörs bland annat genom att våningen som Camilla Henemark och kungen har hemliga möten i är en 

”paradvåning” på Östermalm med ”guldspeglar” och ”vackra skjutdörrar” (Expressen 2010-11-12). Det 

framgår även av rubriken ”’Stenbecks våning var vår lekstuga’” (Expressen 2010-11-14). Stenbecks 

sociala ställning presenteras då våningen härnäst beskrivs som ”mediemogulens festlokal”. Också in-

gressen lyfter fram att textens tema är kungens privatliv i det privata rummet: 

 

(20) De satt på golvet i Jan Stenbecks festvåning och åt sushi från restaurang Eriks. Runt omkring 

dem låg marockanska kuddar och på sidorna fanns små bås. 

– Man kunde dra för gardinerna för båsen om man ville vara i fred, säger Camilla Hene-

mark (Expressen 2010-11-14). 

 

Underförstått är dessa ”bås” med ”gardiner” till för par som vill vara privata i lustfyllda lekar. Slutsat-

sen är därför att textens statussymbolik och offentliggörandet av privatsfärens intimaste rum skapar 

ett tilltal som konstruerar en konsumentpublik som söker avkoppling och underhållning.  
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Temat en förbjuden och hemlig förälskelse står i fokus, en förälskelse som bara är ljuvlig. Camilla 

Henemark beskriver den som ”’14-årsförälskelse’”. Vanliggörandet av kungen står därför underförstått 

i centrum. Även kungen kan drabbas av en tonårsförelskelse. Att kungen skulle tillhöra en annan kast, 

vara blåblodig, framställs heller inte i Henemarks beskrivning av kungen genom att hon hävdar mot-

satsen: 

 

(21) – [---] Och mellan varje gång som vi träffades var det ändå så att det kändes som att vi hade en 

fantasibubbla som vi kunde leka i. [---] Han är inte mer än människa. Så han behövde säkert 

någonstans att fly ifrån [min kursivering] (Expressen 2010-11-12).5 

 

Även om Camilla Henemark beskriver kungen som ”inte mer än människa” framgår det ända att hon i 

sin privata relation med honom låter hans ämbete styra den: 

 

(22) Men kunde du på något sätt få fram till honom: ”Jag skulle vilja träffa dig”? [sic!] Och hände 

det någon gång? 

– Nej, det sa jag aldrig. Det kändes olämpligt, det var något han fick ta beslut om (Expres-

sen 2010-11-12). 

 

Varför känns det olämpligt för henne? För att han är en gift man? Knappast. Av sammanhanget är det 

rimligare att göra tolkningen att det beror på hans upphöjda status som kung. I uppsatsen betraktas 

denna implicita gestaltning av kungen som en demonstration av hans status offentligt, det vill säga 

representativ offentlighet (se kapitel 3.1.1). Lundgrens resultat (2009:40 f.) som visar att vanliggöran-

det av de kungliga och det exklusiva med kungligheten ingår som en ingrediens i mediernas rapporte-

ring stämmer således för uppsatsens material (se kapitel 4.2). 

Det intimaste rummet i privatsfären är centralt i skildringen av Camilla Henemark och kungen i 

samtliga nyhetstexter i Expressen. Skildringarna är dock aldrig så detaljerade som i artikelserien ”Ex-

klusivt”, intervjuerna med Camilla Henemark: 

 

(23) Det står här [i Den motvillige monarken] att ni går in i sovrummet. 

– Ja, det står det. Det är det någon som har vittnat om. 

Kan du berätta om det? 

– Jag kan säga såhär. Det är fullständigt privat vad som hände innanför de dörrarna. [---]  

Camilla Henemark vill inte närmare gå in i detalj, men säger att hon är beredd att berätta 

”vad som skett mellan oss bakom stängda dörrar” i en domstol vid en eventuell rättegång 

(Expressen 2010-11-12). 

 

I och med att texten syftar till att offentliggöra kungens innersta rum i privatsfären skapar texten en 

publik som vill finna en stunds avkoppling och underhållning – innehållet är till för att konsumeras, 

inte för att skapa ett samtal om monarkin.  

I hur kungen hanterar anklagelserna om att han varit otrogen med Camilla Henemark skildras han 

som att han inte vill veta av dem och värjer sig med att skämta och skratta bort dem. Ingressen i en 

artikel i Expressen (2010-11-13b) inleds så här: 

                                                             
5 Citatet i uppsatsens titel ”Han är inte mer än människa” är hämtat från denna text i materialet. 
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(24) SHANGHAI. När kungen under sin Kinaresa får frågan om hur det känns att artisten Camilla 

Henemark berättat om deras romans i Expressen skrattar han bara.  

– Jag kan inte börja kommentera kommentarer, säger kungen helt kort (Expressen 2010-

11-13b). 

 

Fast han porträtteras även i sin privata roll, när han iakttas utan att han är medveten om det, och då 

har han inte samma lättsamma inställning är det underförstådda budskapet: 

 

(25) Men debatten därhemma når förstås fram, klockan 07.45 i går morse svensk tid – när Expres-

sens tidningar med den exklusiva intervjun med Camilla Henemark distribuerades över landet – 

fick kungen ett SMS som han läste med bister min (Expressen 2010-11-13b). 

 

Kungens olika roller betonas i texten genom att den skojfriska offentliga rollen kontrasteras mot den 

privata, dystrare. Det underliggande budskapet är därmed att den officiella, bekymmerslösa inställ-

ningen till mediedebatten om hans privatliv bara är en yttre, offentlig fasad som skyddar det han 

egentligen känner. 

5.2.4 Sammanfattning 

Ett utmärkande drag för nyhetstexternas stycken om Camilla Henemark och kungen i Expressen före 

boksläppet är att mycket är refererat och citerat från boken. Skribenten är då noga med att inte ställa 

sig bakom påståendena om kungens otrohet. Det är kungen och inte Camilla Henemark som framställs 

som den som tar initiativet och är ansvarig för otrohetsaffären. Den enda texten före boksläppet riktar 

sig framför allt till en publik som förväntas vilja frossa i detaljer om bokens avslöjanden om kungens 

privatliv. Den vänder sig därmed till publiken som konsumenter. 

Skillnaderna mellan recensionerna i Expressen och Svenska Dagbladet är att texten i kvällstid-

ningen gör bedömningen att kungen sannolikt haft en affär med Camilla Henemark medan texten i 

dagstidningen menar att det inte finns ”ett enda konkret belägg” i boken för otrohetsaffären. Svenska 

Dagbladet pekar inte heller ut älskarinnan som Camilla Henemark utan använder benämningen ”äls-

karinna”. 

Utmärkande för skildringen av relationen mellan Camilla Henemark och kungen i rapporteringen 

dagarna efter boksläppet, i intervjuserien med Camilla Henemark, är att den privata sfären framhävs 

genom rumsbeskrivningar. Genom att beskriva rummet demonstreras även den kungliga statusen, det 

vill säga kunglighet konstrueras genom så kallad representativ offentlighet. Kungen porträtteras både 

som vanlig och som extraordinär, då han besitter en kunglig status som gör att man inte kan behandla 

honom som en vanlig människa. Detta är ett resultat som överensstämmer med Lundgrens forsk-

ningsresultat av hur medierapporteringen gestaltar de kungliga (se kapitel 4.2). Dagarna efter bok-

släppet är det intimaste rummet i privatsfären centralt i skildringen av Camilla Henemark och kungen 

och beskrivningen är nu mer detaljerad än tidigare. Härigenom riktar sig texten i synnerhet till en 

konsumerande publik och inte en kulturresonerande.  

I skildringen av hur kungen bemöter otrohetsaffären är hans skojande och glada humör i fokus. 

Samtidigt kontrasteras också den officiella rollen mot den privata: offentligt framställs han som att ta 

lättvindigt på mediedebatten om hans privatliv, medan han i sin privata roll beskrivs som bekymrad.  
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6 Diskussion 

Uppsatsens syfte, att undersöka hur tidningstexter, rikssvensk dags- och kvällspress, framställer kung-

ens offentliga och privata roll i samband med utgivningen av biografin Carl XVI Gustaf – den motvil-

lige monarken (Sjöberg et al. 2010) har tillsammans med studiens frågeställningar visat både förvän-

tade och förvånande resultat. Frågeställningarna analysen försökt besvara är på vilka sätt de analyse-

rade texterna kan sägas bidra till ett offentligt samtal om monarkins funktion eller betydelse i dagens 

samhälle, i vilken utsträckning statussymbolik i konstruktionen av kunglighet används och vilka likhe-

ter och skillnader det finns mellan dags- och kvällspress? Den sista frågeställningen gäller i huvudsak 

nyhetstexterna i materialet. 

Materialet i sig, före analysarbetet, visar att Expressen publicerar betydligt fler nyhetsartiklar och 

mycket mer text i ämnet än Svenska Dagbladet. Kvällstidningen har 31 nyhetsartiklar under den stu-

derade perioden medan dagstidningen endast har fyra (se kapitel 2.2 och bilagan). Att kvällstidningen 

skulle publicera fler artiklar var väntat, men att skillnaden skulle visa sig så stor i antalet artiklar mel-

lan denna och dagstidningen var inte lika väntad. Trots dagstidningens få artiklar har intressanta slut-

satser kunnat dras då tidningarnas innehåll jämförts. 

Svenska Dagbladets nyhetstexter använder i framställningen av kungens offentliga och privata roll 

alltid ett tilltal som framför allt är seriöst och resonerande och skapar därför i första hand ett offentligt 

samtal om monarkin, vilket är ett föga överraskande resultat. Expressen har däremot oftast två olika 

tilltal. Det ena konstruerar en kulturkonsumerande publik medan det andra skapar en kulturresone-

rande, där uppsatsen enligt Habermas teori menar att konstruktionen av en konsumerande publik 

betraktas som statussymbolik medan en resonerande skapas av texter som för ett offentligt samtal om 

monarkin (se kapitel 3.1.4). En viktig och intressant slutsats är att när kvällstidningen konstruerar en 

kulturresonerande publik sker själva ifrågasättandet av monarkin alltid implicit, aldrig helt explicit. 

Denna dubbla läsning och den tydliga implicita kritiken saknas i Svenska Dagbladet.  

Eftersom det offentliga samtalet om monarkin ligger nerbäddat, outtalat mellan raderna, blir ana-

lysen av kvällstidningen många gånger betydligt mer spännande än den av dagstidningen. Ett exempel 

där detta är tydligt är i en intervju med artisten Camilla Henemark, som kungen i biografin påstås ha 

haft en relation med i slutet av 1990-talet (Sjöberg et al. 2010:264). Vid en första översiktsläsning kan 

texten enbart tyckas skapa en kulturkonsumerande relation till publiken genom att fokusera på att 

leverera avslöjanden om hur kungen uppträder när inte offentlighetens kameraljus vilar på honom. En 

noggrannare analys visar däremot på implicita budskap som väcker tankar om vad monarkin egentli-

gen står för och innebär för de kungliga.  

En viktig slutsats av denna studies resultat är därför att kvällstidningarnas texter inte bara kan sä-

gas innehålla utlämnande uppgifter och detaljer om olika kändisars privatliv, eller överdrivna avslö-

janden av olika slag, vilket är vanliga påståenden om kvällsjournalistikens innehåll. Uppsatsen visar 

därmed att kvällstidningar är ett viktigt diskursanalytiskt forskningsområde eftersom de värderingar 

och normer som dessa texter presupponerar att läsaren har om monarkin och kungen, exempelvis, 

bidrar till en större förståelse av dagens samhälle.  

Viktigt att lyfta fram är även slutsatsen om att monarkin som institution och kungens offentliga roll 

som statschef framställs som maktinnehavare i Expressens nyhetstexter. Men den offentliga rollen 
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skildras som så sammansmält med den privata att den gör honom maktlös som privatperson – han har 

inte ens friheten, makten, att styra över vilket fotbollslag han vill hålla på (se citat (16)). På så sätt är 

textens indirekta innebörd att rollen som monark inte är åtråvärd. I Svenska Dagbladet lyfts i stället 

två olika syner fram på den offentliga rollens inverkan på privatlivet, dels framställs ämbetet ge privat-

personen en särställning i samhället, dels framställs yrket som att inte påverka hur privatpersonen 

kungen ska behandlas i det offentliga rummet (se citat (8) och (9)).  

Studien visar också att Habermas teori verkligen går att tillämpa på materialet. I både kvälls- och 

dagspressen liknas nämligen monarkin vid den maktutövning som furstarna i medeltidens feodalsam-

hälle enligt Habermas utövade. Det innebär att statschefens offentliga roll i materialet beskrivs som 

oskiljaktig från den privata och att ämbetets funktion framför allt ses som ett offentligt uppvisande av 

symbolisk status (se kapitel 3.1.1). Vidare forskning som undersöker framställningen av kungens olika 

roller och monarkin som institution i medierna är därför viktig eftersom den kan tydliggöra hur sam-

hället och vi som samhällsmedborgare ser på det kungliga ämbetet, vilket kan betraktas som unikt då 

det inte utövar någon formell politiskt makt och tilldelas genom börden (Snickars 2009:132). 

Andra framträdande drag i materialet är att kungen som privatperson både gestaltas som tillhöran-

de en exklusiv värld och som en vanlig människa. Även resultatet av Lundgrens analys av Svensk 

Damtidnings rapportering av kronprinsessan Victorias relation med Daniel visar att detta framställ-

ningssätt är utmärkande i gestaltningen av de kungliga (se kapitel 4.2). Ytterligare ett intressant forsk-

ningsområde är därför att undersöka om, och i så fall hur, denna dubbla framställning tar sig uttryck i 

annat mediematerial. 

En fråga resultatet ställer är också om medierapporteringen i dag i allmänhet i allt högre utsträck-

ning syftar till att offentliggöra den privata intimsfären. Det sker enligt Habermas i refeodaliseringen 

av samhället på 1900-talet (se kapitel 3.1.3). Anledningen till frågan är att monarkens privataste del i 

privatsfären – ”monarkens sexliv” – inte bara berörs utan dessutom lyfts fram i Expressens texter. Det 

sker bland annat genom rumsbeskrivningen. Genom att texterna offentliggör de privata lokalerna som 

Camilla Henemark och kungen träffas i skapas även en statussymbolik i konstruktionen av kunglighet. 

Kungens sociala status visas offentligt upp när det exklusiva i miljön betonas. En mer precis fråga som 

resultatet reser är därför om diskursen i gestaltningen av Sveriges statschef och den svenska kungafa-

miljen har förändrats över tid? Har tidigare monarkers innersta privata sfär offentliggjorts i kvälls-

pressen och liknande medier i samma utsträckning som dagens? Och har rumsbeskrivningen då varit 

betydande? Det är forskningsfrågor som studien lyfter fram och som borde attrahera forskare eftersom 

en sådan analys även kan belysa en eventuell samhällsförändring. Forskningen kan därmed besvara 

om Habermas teori kan sägas gälla för utvecklingen under 1900- talet och början av 2000-talet – går 

kungarapporteringen i Sverige mot en utveckling där intimsfären i allt högre utsträckning offentlig-

görs? 
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