
 

 
 

 

Eline Ekström     

eline.ekstrom@telia.com 

 

 

 

 

Krishantering av kunglig karaktär 

En talanalys av två monarkiska tal  
 

 

 

Eline Ekström 
 

 

 

 

UPPSALA UNIVERSITET    

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Avdelning för retorik 

Retorik C 

 

 

Uppsats 15 hp 

Handledare: Maria Karlsson 

Examinator: Janne Lindqvist 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

VT 2020 

  



 1 

 

  



 2 

Innehållsförteckning 

INLEDNING ............................................................................................................................................................ 3 

BAKGRUND ........................................................................................................................................................... 3 

FORSKNINGSLÄGE ................................................................................................................................................ 5 

Monarker, makt och retorik ............................................................................................................................ 5 

Monarkers relation till folket .......................................................................................................................... 6 

Tidigare analys av kungligt tal ....................................................................................................................... 6 

Krisretorik ....................................................................................................................................................... 7 

Det rätta kristalet ............................................................................................................................................ 8 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ............................................................................................................................ 10 

MATERIAL OCH METOD ................................................................................................................................... 10 

TEORI ................................................................................................................................................................. 11 

DEFINITION ......................................................................................................................................................... 12 

Ethos ............................................................................................................................................................. 12 

Topiker .......................................................................................................................................................... 14 

DISPOSITION ....................................................................................................................................................... 16 

ANALYS ................................................................................................................................................................ 17 

HENDES MAJESTÆT DRONNINGENS TALE TIL BEFOLKNINGEN ........................................................................... 17 

Kjeldsens härledda ethos .............................................................................................................................. 17 

Kunglig auktoritet ......................................................................................................................................... 19 

Kriskommunikation ....................................................................................................................................... 20 

KONUNGENS TAL TILL SVERIGE ......................................................................................................................... 21 

Kjeldsens härledda ethos .............................................................................................................................. 22 

Kunglig auktoritet ......................................................................................................................................... 23 

Kriskommunikation ....................................................................................................................................... 25 

DISKUSSION ........................................................................................................................................................ 27 

SLUTSATS ............................................................................................................................................................ 28 

VIDARE FORSKNING ......................................................................................................................................... 28 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ..................................................................................................... 29 

WEBBLÄNKAR TILL TALEN ................................................................................................................................. 31 

 

  



 3 

Inledning 

Det intressanta med vår tids monarker är hur deras roll i samhället skiljer sig från tidigare i 

historien. Kungahuset var direkt kopplat till den absolut makten över folket, som ledare genom 

exempelvis krig eller andra kriser. Idag finns flertal monarkier kvar i världens nationer, men 

utan någon politisk makt. Trots detta besitter flera av dessa kungar och drottningar ledarroller, 

vilket syntes tydligt våren 2020. 

Coronapandemin som drabbade världen vid skiftet 2019 och 2020 är en kris av 

det slag där monarker tydligt tog på sig deras ledarroll för sitt folk. Bland annat höll drottning 

Margrethe II av Danmark och kung Carl XVI Gustaf av Sverige TV-sända tal till respektive 

nationer. Hur gjorde de detta? Hur gestaltas deras ledarroller i kristalen till nationerna? 

 

Bakgrund 

För att klargöra krisläget samt ge en kortfattad beskrivning av de samtida monarkerna som 

denna studie belyser, presenteras nedan en beskrivning hur krisen har hanterats i respektive 

länder fram till tidpunkten för talen. Därefter introduceras de två kungliga talarna var för sig. 

Den 14 mars stänger Danmark sina gränser. All flyg- färje- och tågresor stängs 

ner och Danmark tar endast emot nödvändiga transporter in i landet.1 Skolor och universitet 

stängs ner den 16 mars.2 Regeringen uppmanar att danskar som är i utlandet så snabbt som 

möjligt bör resa tillbaka till Danmark, samt att folket ska avstå ifrån att resa kollektivt i landet.3 

Därutöver förbjuder den danska regeringen folksamlingar på över 100 personer att samlas från 

och med den 16 mars. 4  Den 18 mars begränsas antalet till tio personer. 5  Danmarks 

generaldirektör för Socialstyrelsen, Søren Brostrøm, säger: 

 

 
1 Jani Pirttisalo Sallinen & Peter Alestig, ”Danmark stänger sina gränser – avvisar turister”, Svenska 

Dagbladet, 2020-03-13, https://www.svd.se/danmark-stanger-sina-granser (2020-07-21). 
2 Ida Jansson, ”Så stängs världen ner – ländernas förbud och restriktioner”, SVT Nyheter, 2020-03-18, 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-stangs-varlden-ner, (2020-07-21). 
3 Pirttisalo & Alsinger, ”Danmark stänger.” 
4 Jon Loman & Björn Hellström, ”Akuta åtgärder i Danmark: Stora delar av det offentliga stängs ner”, 

SVT Nyheter, 2020-03-11, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/danmarks-stadsminister-haller-

presskonferens-om-coronaviruset (2020-07-21). 
5 Jonas Olsson, ”Danmark: Inga folksamlingar med fler än tio personer”, SVT Nyheter, 2020-03-17, 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-inga-folksamlingar-med-fler-an-tio-personer, (2020-07-

21). 

https://www.svd.se/danmark-stanger-sina-granser
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-stangs-varlden-ner
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/danmarks-stadsminister-haller-presskonferens-om-coronaviruset
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/danmarks-stadsminister-haller-presskonferens-om-coronaviruset
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/danmark-inga-folksamlingar-med-fler-an-tio-personer
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Du måste acceptera att du inte kan gå till tandläkaren, att du inte längre kan föda hemma, att din 

operation skjuts upp, att du inte kan besöka äldre och deras anhöriga på vårdhem. Vi måste 

acceptera att det finns olika villkor. På detta sätt kommer vi bättre igenom detta.6 

 

Sverige stänger sina gränser den 19 mars, och kallar det en ”exceptionell åtgärd som inte ska 

vara längre än nödvändigt”.7  Vid samma tidpunkt går regeringen ut med att rekommendera alla 

offentliga tillställningar med fler än 500 personer att ställas in. 8  Därutöver förespråkar 

regeringen att Sveriges gymnasieskolor, högskolor och universitet ska bedriva 

distansundervisning.9  

 Det är tydligt att Danmark har betydligt striktare och mer omfattande 

begränsningar än Sverige i detta stadie. I min analys ska vi se hur aktörerna förhåller sig till 

respektive läge i de olika nationerna. 

 Danmarks drottning har kallats för ”nordens mesta drottning” i media, och är av 

de tre kungahusen (Danmark, Norge och Sverige) troligtvis den mest kända, profilerade och 

populäraste personen.10 Med hennes oortodoxa karaktärsdrag där hon beskrivs som bland annat 

storrökare, frispråkig och därutöver ha nekat rockkungen Elvis Presleys frieri, har hon utmärkt 

sig bland kungligheter. Hennes äktenskap med den franska prins Henrik (f.d. diplomaten Henri 

Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat) är en omtalad och värmande kärlekshistoria, 

samt att det krävdes en ändring av den danska grundlagen för att hon skulle kunna tillträda 

tronen efter kungens död, gör henne också historiskt väldigt speciell.11 

 Sveriges konung har en något annorlunda relation till sitt folk i jämförelse med 

den danska drottningen. Den svenska kungafamiljen framställs i ett mer folkligt sken, samtidigt 

som den svenska kungen skildras i flertal skandaler av media. Där finns alltifrån 

strippklubbsskandalen 2011 till komiska videoklipp av kungen, exempelvis när han 

uppmärksammar en katts närvaro och avbryter en intervju, som delas över sociala medier. Men 

det finns också en gemytlig relation mellan det svenska folket och kung Carl XVI Gustaf, som 

vid flera tillfällen visar på kungens vilja att finnas där för sitt folk. Inför talet till nationen 

 
6  Olsson, ”Danmark: inga folksamlingar.” 
7 Zachrisson Lotta, ”Damberg: Tillfälligt förbud mot resor till Sverige”, SVT Nyheter, 2020-03-17, 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/resor-till-sverige-stoppas, (2020-07-21). 
8 Jansson, ”Så stängs världen.”  
9 Ibid. 
10 Jan Winter, ”Nordens mesta drottning fyller jämnt”, Dt.se, 2010-04-11, 

https://www.dt.se/artikel/nordens-mesta-drottning-fyller-jamnt (2020-09-15). 
11 Winter, ”Nordens mesta drottning.” 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/resor-till-sverige-stoppas
https://www.dt.se/artikel/nordens-mesta-drottning-fyller-jamnt
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berättar en hovreporter hur viktigt det är för kungen att han gör ett bra tal för folkets förtroende 

till både kungahuset samt honom personligen. 

  

Kungen är en otroligt snäll människa. Han vill alltid göra sitt bästa och hjälpa, han blir otroligt 

ledsen om han misslyckas. Då går han ut med hunden och gråter och blir arg på sig själv. Det här 

innebär en enorm anspänning för honom.12 

 

Utifrån deras olika personprofiler blir drottning Margrethe II och kung Carl XVI Gustaf 

intressanta objekt att studera ledarroller ur ett krisretoriskt perspektiv, men samtidigt givande 

att jämföra mot varandra. 

 

Forskningsläge 

Retoriska talanalyser är en del av retorikens kärna. Det är genom dessa analyser retoriken 

hjälper att både framföra ett budskap på bästa möjliga vis samt förstå vad budskapet faktiskt är. 

I min analys studeras två separata tal av monarker under en rådande internationell kris. Med 

tiden har kungahuset förlorat sin politiska makt, men monarkens ledarroll består än idag, vilket 

de aktuella talen till nationerna visar tydligt. 

 

Monarker, makt och retorik 

Cecilia Nordberg har gjort en retorisk studie av monarkers legitimation av makt, framför allt 

iscensättningar, symboler och vad för förväntningar folket har av en monarkisk auktoritet.13 

Hennes studie bygger på engelska och franska monarkier, men eftersom kungaideologin var 

(och även är än idag) den samma i hela Europa kan studien appliceras på exempelvis svensk 

och dansk monarkikultur.14 I och med det politiska maktskiftet från monarken till en regering, 

har även den kungliga retoriken anpassats för att ge kungen/drottningen legitimitet. Under 

1800-talet försökte hovet i Danmark anpassa retoriken till ett kungligt språk som höll 

kungligheter utanför politiken, för att på så sätt placera monarkin i en oföränderlig och 

 
12 August Håkansson, ”Kungen håller tal till nationen – ’Största sedan tsunamikatastrofen’”, 

Aftonbladet, 2020-04-05, https://www.aftonbladet.se/kungligt/a/xPkQRR/kungen-haller-tal-till-

nationen--storsta-sedan-tsunamikatastrofen, (2020-09-07). 
13 Cecilia Nordberg, ”Guds ställföreträdare förmedlad Kungen i kröningspredikan från Gustav I till 

Karl XVI Johan”, Gud, konungar och undersåtar – politisk predikan i Sverige under tidigmodern tid, 

red. Peter Eriksson, Stockholm: Elander Gotab, 2007, s. 11–61. 
14 Nordberg 2007, s. 14. 

https://www.aftonbladet.se/kungligt/a/xPkQRR/kungen-haller-tal-till-nationen--storsta-sedan-tsunamikatastrofen
https://www.aftonbladet.se/kungligt/a/xPkQRR/kungen-haller-tal-till-nationen--storsta-sedan-tsunamikatastrofen
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permanent auktoritet. 15  I Sverige utvecklades under gustaviansk retorik en ömsesidig 

skyldighet mellan folket och kungligheten där folket skulle vara lojala mot kungen och kungen 

skulle vårda och beskydda folket. 16  I min studie vill jag se hur retoriken legitimerar 

statschefernas maktpositioner, där mitt fokus istället kommer ligga på att undersöka hur detta 

framförs av auktoriteterna ur ett ethosperspektiv. 

 

Monarkers relation till folket 

Mats Jönsson och Patrik Lundell har i sin bok Media and Monarchy in Sweden (2009) gjort en 

sammanställning av den svenska monarkins relation till press och media under historien. För 

det svenska kungahuset har bra publicitet varit viktigt, vilket indikerar på vikten av en bra 

relation mellan dem och det svenska folket.17 Samtidigt finns det en personlig relation mellan 

det svenska folket och kungahuset; det finns en jargong i den svenska kulturen att driva med 

sin rådande monarki. En del i min undersökning är att titta vilket tilltal talarna har till publiken, 

och här kan jag knyta an min studie till Jönssons och Lundells forskning om relationen mellan 

kungahuset och det svenska folket. 

Janne Lindqvist skriver i sin bok Klassisk retorik för vår tid (2016) att i modern 

svensk mediakultur anses ärlighet, generositet, gästfrihet och ”en viss mån av självkontroll” 

vara eftersträvningsvärda egenskaper. Han skriver: ”[d]en talare som i ett modernt svenskt 

politiskt sammanhang […] skryter med sin egen förträfflighet för att bygga upp ett trovärdigt 

ethos har inte särskilt stora förutsättningar att lyckas.”18 Att istället framstå som en jämlik med 

andra visar på medkänsla i modern kultur.  Dessutom är att besitta goda moraliska egenskaper, 

såsom strävan mot jämlikhet och jämställdhet också gynnade. 19 Det är av intresse att i min 

studie undersöka om dessa exempel på goda moraliska egenskaper finns i materialet, samt 

kartlägga vilka övriga egenskaper som finns med i skapandet av ethos i dessa sammanhang. 

 

Tidigare analys av kungligt tal 

Erik Winerö har i sin artikel ”Sagokungen i vågornas skugga” skrivit en talanalys av Carl XVI 

Gustafs tal efter tsunamikatastrofen år 2005. 20  Det som Winerö lyfter fram i talet är 

ödmjukheten (humaliatio) som präglar talets ordval och meningsbyggnad (elocutio). 

 
15 Ibid, 2007, s. 19. 
16 Ibid, s. 21. 
17 Mats Jönsson & Patrik Lundell, Media and Monarchy in Sweden, Göteborg: Livréna AB, 2009. 
18 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s. 178. 
19 Lindqvist 2016, s. 177–178. 
20 Erik Winerö, ”Sagokungen i vågornas skugga”, Retorikmagasinet, 2005:28. 
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Kungahuset i Sverige har det senaste decenniet försökt gestalta sig som ”folkliga” och som ”en 

del av folket”, vilket Winerö menar syns tydligt i talet. 21 Det här talets retoriska utformning är 

jämförbart med det kungliga talet jag analyserar i min studie, samt att jämföra med den danska 

drottningens coronatal i och med de alla rör en kris. Kungens tal efter tsunamin blev hyllat både 

i media och av retoriker, vilket gör hans tal angående covid-19 mycket intressant att studera. 

Det ger både förväntningar och förhoppningar. 

 

Krisretorik 

Att studera kommunikation i särskilt utsatta situationer är att undersöka aktörers – vilket i de 

flesta fallen är företag, politiker eller som i det här fallet myndigheter – kommunikativa strategi. 

Inom krisretoriken talas det även ofta om kategoria och apologia, där kategoria står för 

anklagande eller responderande tal till problematiska eller onda handlingar. 22  Apologia 

fungerar som ursäktande och försvarande respons till kategoria, och på så vis samverkar de 

båda med varandra.23 Forskaren Michael Keith Hearit har, med fokus ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv, studerat apologia och stiftat en lista på krav för att uppnå en etiskt tilltalande effekt 

i en ursäkt.24 Det finns ett par punkter som är relevanta i min analys. Bland dessa krav finns 

bland annat tyngden i att ärligt och sanningsenligt uttrycka sig inom en rimlig tidsgräns. Detta 

vill jag koppla samman med den klassiska retorikens begrepp kairos, om att tala vid ”rätt 

tidpunkt”. Att beakta rätta tillfället för att tala är av största vikt, inte minst när det gäller 

offentliga framförande, för lyssnarnas förtroende till budskapet. I fallet som min undersökning 

ämnar analysera, gäller det en samhällelig kris där folket behöver en ledare att vända sig till i 

osäkerhet. Kairos är definitivt central här, för att ledarna (statscheferna) ska vinna folkets 

förtroende. Därutöver menar Hearit i sin studie att aktören bör adressera de berörda aktieägarna 

direkt, vilket i min analys motsvarar respektive nationer som blir tilltalade i talen. Det ger ett 

mer personligt och genuint intryck, vilket bådar för förtroende vilket är eftersträvansvärt i ett 

ethosperspektiv.25 

 
21 Winerö, 2005. 
22 Ryan Halford Ross, ”Kategoria and apologia: On their rhetorical criticism as a speech set”, 

Quarterly Journal of Speech vol. 68, 1982:3, s. 254–261. 
23 B L. Ware & Wil A. Linkugel, “They spoke in defense of themselfes: On the generic criticism of 

apologia”, Quarterly Journal of Speech vol. 59, 1973:3, s. 273–283. 
24 Keith Michael Hearit, Crisis Manegment by Apology; Corporate Respons to Allegations of 
Wrongoding, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 2006, s. 58–78. 
25 Hearit 2006, s.64. 
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  Lars Palm och Jesper Falkheimers har i sin bok Förtroendekriser: 

kommunikationsstrategier före, under och efter sammanställt studier av svenska myndigheter 

och organisationers kommunikationsstrategier i krissammanhang.26 Forskningen visar bland 

annat på hur det kan finnas ett flertal anklagelser (kategoria) i samma krissituation samt hur en 

bristfällig ursäkt (apologia) kan ge upphov till fler, och på så vis även försvåra 

handlingsutrymmet. Palm och Falkheimer skriver att ett gynnande koncept för att stärka 

myndigheters ethos är genom att redogöra och förtydliga sin vetenskapliga kompetens i frågan, 

och på så sätt värja sig mot anklagelserna. De skriver: 

 

Ur kriskommunikationssynpunkt är det inte åtgärderna i sig som är intressanta, utan hur 

och med vilken effekt de delges medborgarna. Åtgärderna […] kan ses som tecken på 

ansvarskänsla, empati, beslutsamhet, analysförmåga, ledaregenskaper och förutseende 

hos ledningen.27 

 

Det är alltså av större vikt att förmedla ett förtroende till lyssnarna verbalt, inom den rätta 

tidsrymden, snarare än handlingarna i sig. Kompetens i sakfrågan inger ett pålitligt intryck som 

skapar ett förtroende, vilket inte ifrågasätts. I min studie analyseras aktörer som i stort sett är 

politiskt maktlösa att agera, vilket gör hur budskapet förmedlas i talen väsentlig och inte minst, 

intressant att undersöka. 

 

Det rätta kristalet 

Brigitte Mral har tittat på framgångsrikt levererade nyheter i krissituationer. Efter 

tsunamikatastrofen 2004, hölls ceremoniella tal om krisen i länder med den värst drabbade 

turistbefolkningen, där bland Tyskland. Klaus Schairoth var tilldelad den ”delikata uppgiften 

att förbereda åhörarna på det ofattbara: att möjligen endast få […] kunde ha överlevt 

katastrofen”.28 Han lyckades utan kritik. Schairoth ethos uppfyllde var och en av de tre klassiska 

kategorierna inom ethostopiker väl: fronesis, arete och eunoia. Mral beskriver hur han som 

talare förmedlade sitt budskap med stor framgång genom att visa på gott omdöme via 

 
26 Lars Palm & Jesper Falkheimer, Förtroendekriser: kommunikationsstrategier före, under och efter, 

Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten, 2005, 

https://portal.research.lu.se/ws/files/5463613/5336472.pdf (2021-01-28). 
27 Palm & Falkehimer 2005, s. 41. 
28 Brigitte Mral, ”Att ta lärdom av goda exempel”, Krisretorik: retoriska aspekter på 

kriskommunikation, red. Orla Vigsö, Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 

samarbete med Retorikförlaget, 2013, s.47–65. 

https://portal.research.lu.se/ws/files/5463613/5336472.pdf
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handlingsklokhet (fronesis), dygdig med egenskaper lämpliga för den känsliga situationen 

(arete) samt uttrycker tydligt välvilja i sin attityd (eunoia).29 Schairoths ethos är alltså ett bra 

exempel att efterlikna när det gäller kriskommunikation. 

 

  

 
29 Mral 2013, s. 56. 
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Syfte och frågeställning 

Den här uppsatsen kommer studera hur de två statscheferna i Danmark och Sverige framställer 

sig i respektives tal angående den då pågående coronapandemin, samt hur de konstruerar en 

ledarroll trots avsaknad av direkt politisk makt. Studien ämnar redogöra för hur auktoritet 

etableras rent retoriskt i talen genom att undersöka hur ethos skapas utifrån det retoriska 

verktyget topiker. Ethos, som en av de tre huvuddelarna av övertygningsmedlen inom retoriken, 

står för tillit och förtroende till talaren, vilket retorn med hjälp av särskilda topiker kan stärka. 

Begreppen kommer att presenteras närmare senare i uppsatsen. 

 Mina frågeställningar lyder: 

• Vilka topiker använder talarna för att stärka sitt ethos? 

• Vilka topiker pekar mot yrkesrollen? 

• Hur skiljer sig eller liknar ethosbyggnaden och topikanvändandet åt 

mellan talarna? 

 

Genom att besvara dessa frågor kan vi förstå de två monarkernas ledarroller i vår tid. Intresset 

ligger i att se hur de förhåller sig till en gemensam kris, samt vad för likheter och skillnader 

deras auktoriteter bygger på.  

 

Material och metod 

Undersökningen kommer utgå från drottning Margrethes tal från den 17 mars 202030 och kung 

Carl XVI Gustafs tal som hölls den 5 april 2020. 31  Genom att både bevittnat talen som 

videoklipp samt läst transkripten kommer jag göra en ethos- och topikanalys för att försöka 

hitta vad för egenskaper de tre statscheferna framhäver som pålitliga ledare i den aktuella krisen 

för undersökningen. För att anpassa studien efter utrymme är den avgränsad till att utgå endast 

från talen angående coronapandemin, utan att ta hänsyn till tidigare kristal utförda av 

statscheferna. Därutöver begränsas studien till att analysera talarna enbart i talsituationen 

utifrån topikläran och ethosdefinitionen som presenteras under teorirubriken nedan, då framför 

allt ethosbegreppet i övrigt generellt är omfattande och varierande. 

 
30 ”Hendes Majestæt Dronningens tale til befolkningen” (2020), Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=TZKVUQ-E-UI (2020-04-17). 
31 ”Konungens hälsning till Sverige” (2020), Svtplay, 

https://www.svtplay.se/video/26304102/konungens-halsning-till-sverige/konungens-halsning-till- 

k,dmadsverige-avsnitt-1?start=auto (2020-04-17). 

https://www.youtube.com/watch?v=TZKVUQ-E-UI
https://www.svtplay.se/video/26304102/konungens-halsning-till-sverige/konungens-halsning-till-%20k,dmadsverige-avsnitt-1?start=auto
https://www.svtplay.se/video/26304102/konungens-halsning-till-sverige/konungens-halsning-till-%20k,dmadsverige-avsnitt-1?start=auto
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 För att förtydliga materialet som används presenteras studien i Lloyd F. Bitzers 

retoriska situation.32 Bitzer menar att den retoriska situationen uppbyggs av tre delar: exigence 

(den retoriska förutsättningen), audiens (publik) och constrains (hinder). De retoriska 

förutsättningarna syftar till den situation som kan förbättras med hjälp av diskurs. Publiken 

består av de som kan tänkas påverkas av budskapet och som kan medverka till förändring i 

sakfrågan. Till sist lyfter Bitzer möjliga hinder i den retoriska situationen som försvårar syftet, 

exempelvis att göra förändring i sakfrågan.33 För talen i min undersökning ser den retoriska 

situationen ut följande: de retoriska förutsättningarna utgörs av att talen framförs genom 

TV/videoklipp på internet. Publiken är respektive länders befolkning, men även övriga 

världsmedborgare med tillgång att kunna se talen via internet. Hindren utgörs av själva 

medialformen, som utesluter möjligheten för publiken att bidra eller medverka i den retoriska 

situationen. Publiken blir passiva, då de endast kan ta emot budskapen via TV-

sändningen/videoklippen när talen hålls.  

 

Teori 

En talanalys kan se ut på flera olika sätt. Exempelvis är argumentationsanalys ett redskap för 

att studera argumenten i ett tal eller en text, och kunna avgöra ifall de är övertygande. Ett annat 

sätt är att göra en topikanalys – som i min studie – för att förstå hur talaren vill att budskapet 

ska tas emot av mottagaren samt hur talaren förmedlar sitt budskap. Enligt Aristoteles är 

retoriken till för att i varje enskilt fall förstå och uppfatta det som är övertygande och/eller 

övertalande, och på så vis kunna ta det bästa möjliga beslutet under omständigheterna.34 I 

grunden är retoriken till för att retorn på bästa sätt ska få fram samt övertyga om sitt budskap 

till mottagaren. 

  Min studie kommer endast fokusera på de enskilda talsituationerna från talarna 

till nationerna. Jag har därför valt att tillämpa Jens E. Kjeldsens definition av ethos, vilket 

beskriver det ethos talaren besitter i den specifika talsituationen. Utöver detta ämnar analysen 

att titta efter vad för topiker talarna använder sig av för att bygga sitt ethos. Centrala begrepp 

som används i analysen är följande: ethos, härlett ethos, särskilda topiker, fronesis, arete, 

eunoia samt kris. Jag inleder teoriavsnittet med att definiera begreppet kris.  

 
32 Lloyd F. Bitzer, “The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric, Pennsylvania State uni. Press, 

1968, 1–14. 
33 Bitzer 1968, s. 6–8. 
34 Lindqvist 2016, s. 48. 
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Definition 

Det kris-begrepp jag valt att använda mig av är hämtat från Krishantering på Svenska – Teori 

och Praktik (Sundelius, Stern, Bynander, 1997). ”Kris” definieras av att de centrala aktörerna 

uppfattar situationen som att: 1: Betydande värden står på spel (hotas) 2: Begränsad tid står till 

förfogande samt 3: Omständigheterna präglas av betydande osäkerhet. 35  Coronapandemin 

klassas givet som en kris enligt denna definition, då den hotar människors hälsa allvarligt, är 

väldigt smittsam och utsätter vården för starka påfrestningar. Därutöver hotas samhället på 

andra sätt så som svår ekonomisk nedgång samt hög arbetslöshet, vilket även uppfyller det sista 

kriteriet att omständigheterna präglas av osäkerhet. Brigitte Mral skriver att retoriken 

undersöker vilka kommunikativa medel som används i en specifik krissituation,36 vilket i min 

undersökning motsvarar topiker som retoriska medel samt de kungliga talen angående 

coronapandemin som specifik krissituation. 

 

Ethos 

Som ett av de tre övertygningsmedlen i den klassiska retorikens skola står ethos för pålitligheten 

i talarens karaktär. För att som talare kunna påverka sina lyssnare finns det en mängd olika 

tillvägagångssätt, men i de allra flesta fall är att vinna tillit och förtroende ytterst väsentligt för 

ändamålet. Den klassiska retorikens definition av ethos är den karaktär som talaren konstruerar 

i den specifika talsituationen med ord, inte utifrån andra påverkande faktorer hos talaren – 

exempelvis tidigare uppfattningar, utseende, fördomar e.c.t.37 Det handlar alltså om hur talet 

görs trovärdigt, snarare än talarens trovärdighet som person. Lindqvist (2016) skriver om 

definitionen ”[a]tt intressera sig för ethos är att intressera sig för hur varje aspekt av just texten 

och dess framförande påverkar förtroendet för den författare […]”38 – eller som i detta fall, hur 

talet påverkar förtroendet för talaren som framför det. Ethos är här främst ett heuristiskt verktyg 

som ska hjälpa talaren att bygga ett förtroende, inte strukturera vad som får en publik att 

antingen tro eller misstro en individ. Med det sagt, går det inte att komma ifrån det faktum att 

andra faktorer som rör talaren personligen kommer påverka dennes trovärdiga karaktär. Dessa 

 
35 Bengt Sundelius, Erik Stern & Fredrik Bynander, Krishantering på svenska – Teori och Praktik, 

Göteborg: Nerenius & Santérus Förlag AB, 1997, s. 13. 
36 Brigitte Mral, “Inledning – retorik, risk och kris”, Krisretorik: retoriska aspekter på 

kriskommunikation, red. Orla Vigsö, Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 

samarbete med Retorikförlaget, 2013, s. 7. 
37 Lindqvist 2016, s. 83–84. 
38 Ibid 2016, s.84. 
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kallade Aristoteles för icke-retoriska övertygningsmedel. Ethos handlar alltså om sådant som 

talaren kan kontrollera – sin dispositionsmodell, allt ifrån ordval och uttryckssätt (elocutio) till 

framförandet (actio).39 

 För att komplettera den klassiska definitionen av ethos till min studie, där jag vill 

undersöka auktoriteten hos de kungliga talarna, kommer jag använda mig av Jens E. Kjeldsens 

definition med fokus på hans begrepp härlett ethos. I boken Retorik idag – introduktion till 

modern retorikteori (2008) beskriver Kjeldsen ethos som dynamiskt och utvecklande vilket 

antingen förstärks eller försvagas hos retorn för varje talsituation. 40  Han delar in ethos-

begreppet i tre delar som han kallar inledande ethos, härlett ethos samt slutliga ethos.41 Detta 

formar en definition av ethos som är närmare förenat med talaren personligen än den klassiska 

retorikens definition. 

   Inledande ethos är det ethos som talaren har sedan innan den aktuella 

talsituationen och bygger på tidigare information eller föreställningen publiken har om 

personen i fråga. Det fungerar som en grund för vad talaren sedan förmedlar, och har stor 

betydelse för hur budskapet kommer tas emot av publiken.42 Ett ”slutligt” ethos är ett resultat 

av det inledande och härledda ethos, vilket gör att talarens ethos aldrig är statiskt utan 

utvecklande.43 Till talarens härledda ethos använder Kjeldsen Aristoteles definition av ethos 

som underkategorier. Enligt den aristoteliska definitionen konstruerar retorn sitt ethos genom 

att visa på sitt goda förnuft (fronesis), god etik eller god karaktär (arete) samt välvilja (eunioa). 

Välviljan visar att retorns intentioner är goda. Att ha empati för andra samt visa på osjälviskhet 

ger bra förutsättningar för att förtjäna mottagarens förtroende. 44  Detta ethos är vad retorn 

förmedlar det Aristoteles kallade för konstmässigt bevismedel till publiken.45 Det härledda 

ethoset hör alltså ihop med parthes-modellen46 och bygger på att retorn har (lyckats) anpassat 

sitt val av stil och ord (elocutio) för att tjäna tillit och förtroende från publiken.47 Med Kjeldsens 

 
39 Ibid, s. 84. 
40 Jens E. Kjeldsen, Retorik idag – introduktion till modern retorik, Lund: Studentlitteratur AB, 2008, 

s.133–141. Detta dynamiska ethos kommer från Ruth Amossys (2001) sociologiska förklaring om hur 

ethos uppstår i samspel med diskurs och samhälle. 
41 Kjeldsen 2008, s.133–141. 
42 Ibid 2008, s.133–135.  
43 Ibid s. 140–141.  
44 Lindqvist 2016, s. 177–180. 
45 Kjeldsen 2008, s.136. 
46 Parthes-modellen: de fem momenten retorn går igenom i skapandet av sitt tal eller skrivande av sin 

text, från att hitta ett ämne, lämpliga argument fram till inlärning och utförandet av det färdiga talet 

eller den fullständiga texten. 
47 Kjeldsen 2008, s. 135–140.  



 14 

härledda ethos kan jag i min analys definiera talarnas pålitlighet som talare i den aktuella 

talsituationen som studeras. 

 

Topiker 

I min analys ämnar jag att identifiera topiker i de olika talen och jämföra vilka topiker 

statscheferna använder, för att se på vilka grunder de bygger en pålitlig ledarroll för respektive 

nationer. Ordet ”topik” kommer från grekiskans topos och betyder ”plats”; topiker är alltså de 

platser (rent metaforiskt) eller utgångspunkter där retorn kan finna material och argument som 

är lämpliga till sitt tal.48  Topikläran är därför nära förbundet med doxa (det ”rådande”), då 

retorn bör anpassa sig efter rådande omständigheter, normer samt sin publik för att budskapet 

ska mottas på bästa möjliga vis.49 

  Fokus i min analys kommer ligga på topiker specifika för ethos då 

undersökningen berör att hitta vilka retoriska verktyg i form av topiker som talarna använder 

sig av för att framhäva sin tillit – ethos. Det finns två typer av topiker från den klassiska 

retoriken; allmänna och särskilda/speciella topiker. De allmänna topikerna kan användas i alla 

olika tal och retoriska situationer, oberoende ämne eller syfte. De särskilda topikerna är 

anpassade efter enskilda typer av argument, talgenrer eller påverkan.50  I min analys kommer 

jag fokusera på den sistnämnda typen av topiker, då min studie utgår ifrån en säregen 

talsituation med en tydlig genre. De särskilda topikerna lämpar sig också efter retorn i sig, och 

kan hjälpa retorn att anpassa sina ordval utifrån vem den är (ålder, yrke, kön, e.c.t.). 51 De 

särskilda topikerna är som sagt även anpassade efter talgenre, och i det här fallet är det genus 

delibrativum talen tillhör. Delibrativa tal är tal som rör framtiden, tal som vill uppmana eller 

avråda lyssnaren.52 Det är även den talgenre som strävar mot att peka ut ett gemensamt syfte 

eller värde, just för att bearbeta kriser eller osäkerheter.53 För att lyckas med detta måste retorn 

hitta topiker som etablerar trovärdighet och förtroende – vederbörande behöver ett pålitligt 

ethos. Vad som uppfattas eller krävs för ett sådant varierar naturligtvis från situation till 

situation och här är det tydligt igen hur knutet topiker och doxa är med varandra.54 

 
48 Lindqvist 2016, s. 133–210. 
49 Ibid 2016, s. 67–68. 
50 Ibid, s. 137–138. 
51 Ibid, s. 148–154. 
52 Ibid, s. 161–163. 
53 Brigitte Mral, ”Att ta lärdom av goda exempel”, Krisretorik: retoriska aspekter på 

kriskommunikation, red. Orla, Vigsö, Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

i samarbete med Retorikförlaget 2013, s.47–65.   
54 Lindqvist 2016, s. 176–177. 
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Generellt byggs ett starkt ethos på ärlighet samt uppriktighet, och då använda 

topiker för ethos som visar på retorns trovärdighet. I min studie hanteras ett krisläge av 

välbekanta auktoriteter, där min analys av ethos studerar vilka topiker som talarna använder sig 

av i den aktuella talsituationen för att framhäva pålitlighet. Det är alltså av största intresse att 

analysera hur de förmedlar och framställer sina moraliska egenskaper (dygd, förnuft och den 

goda viljan) som Aristoteles urskiljer från en retors ethos i den klassiska retoriken. Dessa kallas 

de tre grundläggande topikerna för ethos.55 

Arete motsvarar ”duglighet” eller ”duktig” på svenska. Det syftar till de goda 

egenskaper retorn besitter, exempelvis en förmåga att lösa problem eller att förhålla sig rättvis, 

modig och handlingskraftig (virtus). Vad som anses dygdigt varierar naturligtvis beroende på 

talsituation och talare. Det är därför gynnande att anpassa topiker efter doxa och visa på en god 

intention i respektive situation. Det varierar även beroende på kultur. Vad som anses som goda 

karaktärsegenskaper i amerikansk politik kan skilja sig från den svenska definitionen, vilket är 

en väldigt viktig och intressant aspekt i denna undersökning där samma typ av statsskick i olika 

nationer undersöks.56 

Fronesis står för det goda omdömet hos retorn. Fronesis berör inte retorns 

epistemologiska kunskap (logos) i sammanhanget, utan visar på omdömesförmåga, eftertanke 

och förnuft; förmågan att handla och tänka klokt.57 Detta kan framföras på olika vis, exempelvis 

genom att retorn nämner sin professionalitet i ämnet, en lång erfarenhet eller andra 

betydelsefulla kunnigheter vilket bygger ett förtroligt och starkt ethos. Precis som med dygden 

(arete) skiljer det sig från olika kulturer, situationer och sammanhang på vilket sätt som är mer 

eller mindre passande att visa sitt förnuft och goda omdöme på. Utöver att nämna specifik 

expertis kan exempelvis ett reflekterande och gott språk vara gynnande. Att uttrycka sig 

nyanserat, klokt och med en viss försiktighet kan retorn visa upp sitt goda omdöme. Att 

sammankoppla praktisk kunskap (logos) med gott förnuft är bra grund att bygga förtroende, 

vilket ökar talarens chanser att bli hörd och att tas på allvar.58 Detta är en viktig punkt i de talen 

som analyseras i min studie, då monarkerna behöver legitimera en auktoritet utan att besitta 

politisk makt.  

 
55 Ibid, s. 177. 
56 Ibid, s. 177–179. 
57 Ibid, s. 179–180. 
58 Ibid. 
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Med största sannolikhet ökar även chansen att lyssnarna väljer att följa eller ta till 

sig av talarens budskap, om talaren uttrycker en tydlig välvilja.59 Eunoia visar på talarens 

välvilliga sinne så som sympati, vänlighet och respekt. För att få förtroende från publiken är det 

bra att retorn först visar förtroende till dem och på så sätt skapar en ömsesidig relation. 

Aristoteles rådde i den klassiska retoriken att leta efter topiker för vänskap för att uttrycka 

välvilja, där den centrala topiken handlar om samhörighet och likhet. Likt de övriga två 

karaktärstopikerna varierar det från situation till situation vad som anses som välvilligt.60 I fallet 

med coronakrisen är det viktigt att auktoriteterna övertygar sina nationer att deras budskap är i 

all välvilja för folkets hälsa, och på så vis få lyssnare att ta till sig av deras respektive råd. 

 

Disposition 

Följande presenteras analysens tillvägagångssätt: var tal analyseras enskilt utifrån ett 

ethosperspektiv och dess topikanvändning, med hänsyn till respektive talares profilering samt 

ländernas diverse restriktioner och hantering av krissituationen, för att se hur talarna förhåller 

sig till dessa. Slutligen ämnar studien att jämföra talanalyserna mot varandra för att 

sammanfattningsvis föra en diskussion utifrån analysresultatet. 

  

 
59 Ibid, s. 180. 
60 Ibid. 
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Analys 

Nedanstående presenteras uppsatsens valda material samt genomförs en tredelad analys av de 

två talen separat. Analysen kommer inledas med drottning Margrethes II tal och följs av kung 

Carl XVI Gustafs.  

  

Hendes Majestæt Dronningens tale til befolkningen 

 

 
Källa: quillette.com 

 

Kjeldsens härledda ethos 

Aristoteles första medel att väcka tillit till en talare, fronesis, är vad som förmedlas starkast i 

drottningens ethos; hennes budskap bygger på förnuft och rationalitet i samband med eunoia. 

Alla restriktioner och begränsningar är för det bästa, så hennes rationalitet är av välvilja. Ett 

tydligt exempel på detta är när drottningen vill sätta saker i perspektiv. Margrethe börjar med 

att säga att det är tråkigt att inte kunna umgås, men dagar som vanligtvis anses viktiga, så som 

födelsedagar och fester, är inte viktiga för tillfället utan de är hänsynslösa att hålla enligt de nya 

restriktionerna.61 Detta visar att hon står direkt bakom den danska regeringens beslut om den 

sociala distansen som råder i landet. 

 

 
61”Hendes Majestæt Dronningens tale il befolkningen” (2020) Youtube, 

https://www.youtube.com/watch?v=TZKVUQ-E-UI (2020-04-17). 

https://www.youtube.com/watch?v=TZKVUQ-E-UI


 18 

Min uppmaning gäller naturligtvis inte bara de unga. Man kan tydligt se grupper i alla åldrar som 

umgås alltför tätt ihop. Vissa håller fortfarande fester och större födelsedagsfirande. […] Det är 

tanklöst. Och det är först och främst hänsynslöst. 62 

 

I citatet ovan anklagar hon folk som misskött sig, vilket otvivelaktigt anses vara oacceptabelt. 

Tydligt påpekar hon att denna varning inte endast är riktad till de unga (de man kan tänkas 

vanligtvis mest ägnar sig åt stora sociala sammanhang), utan upprepar att detta gäller alla då 

slarvet med de sociala restriktionerna redan har resulterat i att pandemin medfört flertal 

dödsfall. Detta kan kopplas till Palm och Falkheimers poäng om att det är gynnande för 

myndigheter (eller andra offentligheter) att lyfta kompetens i frågan när det gäller 

kriskommunikation. Vad Margrethe gör näst är att framhäva sin goda karaktär (arete) genom 

att skänka sina ”inderlige medfølelse til de efterladte”,63 och hon stärker sin arete ytterligare 

när hon fortsätter med orden: 

 

Mina tankar går till alla, de som blivit sjuka, och deras släktningar här i Danmark, Grönland 

och på Färöarna. Jag tänker också på alla danskar utomlands, som just nu känner sig långt 

hemifrån.  

Mitt varmaste tack går till er alla som håller de nödvändigaste funktionerna i vårt 

samhälle igång. Till vårdpersonal, räddningstjänsten, försvaret och polisen. Till 

butiksanställda, förare och alla som tar hand om sitt arbete under svåra förhållanden.64 

 

Margrethe inleder även sitt tal med att tala om kontrasterna som råder, för att från början få 

lyssnarna att förstå allvaret. Med en klassisk motsatstopik berättar hon om världen som tidigare 

alltid legat öppen nu har stängda gränser på grund av de sociala restriktionerna. Den här våren 

är tydligt annorlunda, påpekar drottningen.  

 

Våren är på väg, Danmark sprudlar av liv. Nu har vardagen stannat till. Det känns både 

skrämmande och overkligt, men det är vår nya verklighet, och vi måste inse och lära oss att 

det kräver något av var och en av oss.65 

 

 
62 Redaktionen, ”Dronningen om danskere, der ikke bliver hjemme: Det kan man ikke være bekendt”, 

Altinget.dk, 2020-03-17, https://www.altinget.dk/artikel/dronningen-om-danskere-der-ikke-bliver-

hjemme-det-kan-man-ikke-vaere-bekendt, (2020-05-17). 
63 Redaktionen, ”Dronningen om danskere.” 
64 Denna och alla följande svenska översättningar är mina egna om inget annat anges. 
65 Redaktionen, ”Dronningen om danskere.” 

https://www.altinget.dk/artikel/dronningen-om-danskere-der-ikke-bliver-hjemme-det-kan-man-ikke-vaere-bekendt
https://www.altinget.dk/artikel/dronningen-om-danskere-der-ikke-bliver-hjemme-det-kan-man-ikke-vaere-bekendt
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Även här är ett tydligt exempel när hennes fronesis är starkast av de övriga ethostopikerna, 

samtidigt som hennes rationalitet är direkt kopplat till främst hennes dygd. Hennes lämpliga 

dygdighet syns i ansvarsfullheten och ärligheten som förmedlas. Förnuftet visas i de välavvägda 

råden och anvisningarna drottningen avger till sitt folk att rätta sig efter. Utan vidare diskussion 

är det fronesis som den danska drottningen bygger sitt härledda ethos på, men med tydliga 

exempel på alla av de tre klassiska kategorierna för att visa på pålitlig karaktär. 

 

Kunglig auktoritet 

Vidare talar drottningen mycket om var och ens ansvar i den rådande situationen; ”Vi må gøre 

noget hver især”.66 Hon meddelar att myndigheterna och stadsministern precis har fått komma 

med striktare restriktioner som försvårat vardagen, och hon riktar ett varmt tack ”fordi de 

påtager sig det tunge ansvar, som er deres.”.67 Nu, menar hon, är det upp till var och en att 

besluta över sina handlingar då det är avgörande för hur situationen utvecklas de närmsta 

veckorna, och hon vädjar till alla att ta sitt ansvar. Här visar drottningen sin auktoritet genom 

att vara betrodd med uppgiften att leda sitt folk, vilket återigen stärker hennes fronesis. Det 

finns också en auktoritet i tillägget angående myndigheternas ansvar, när hon påpekar att det 

just också är deras ansvar. Det är alltså inte mindre än vad som kan förväntas av dem, men hon 

uttrycker ändå sin uppskattning för deras jobb, vilket pekar mot hennes roll som statschef. Hon 

har auktoritet att tacka myndigheterna för väl utfört arbete. 

  Därefter bygger hon sitt ethos genom att återigen visa på sin goda, förstående och 

sympatiska karaktär. 

 

Naturligtvis är det en besvikelse och olyckligt att inte kunna träffa dina vänner, inte minst när du 

är ung. Men ni har ju både tiden med er, och andra sätt att träffas i denna digitala tidsålder.68  

 

Likt en vis och erfaren äldre ser hon till de ungas intresse, vilket visar på en passande dygdighet 

genom sympatin. Men i andra delen av citatet återkommer hennes kärna i sitt ethos, förnuftet, 

vilket påvisar hennes auktoritet igen. Avslutningsvis uttrycker hon återigen sin sympati med 

orden ”[d]et er helt naturligt, at vi er bekymrede”.69 Med retorisk korrekthet använder krisen 

som ett gemensamt hot, och uppmanar sitt folk att tillsammans med henne finna nytt hopp, 

 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid. 
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vilket är väl anpassat efter talgenren. I och med detta, samt en önskning om förbättring och gott 

mod, tyder på tilltron hon har till det danska folket; ansvaret förväntas tas på allvar, och 

restriktionerna inte bara råds att följas utan krävs av landets befolkning. Och som regent visar 

hon sin auktoritet genom att kräva detta. 

  Utöver detta syns hennes anseende i citatet ovan, när hon visar sin tacksamhet till 

de som följer restriktioner samt de som jobbar för att hålla samhället igång. Som drottning tar 

hon också ansvar för hela hennes befolkning, genom att skänka en tanke till Grönland och 

Färöarna samt de danskar som är utomlands. Detta pekar tydligt mot hennes roll som ledare.  

 

Kriskommunikation 

Den danska drottningen använder sig främst av att redovisa fakta och kompetens när hon talar 

om pandemin. Hon berättar utförligt hur den påverkar samhället, vad som saknas i åtgärder av 

krisen samt dess konsekvenser. Som just nämndes, används pandemin som något samlande och 

gemenskapsbyggande för att få lyssnarna att sträva mot samma mål; nämligen stoppa 

spridningen av viruset. När hon talar om viruset, gör hon det med skräckinspirerat bildspråk. 

 

Corona-viruset är en farlig gast. Den sprider sig som ringar på vattnet, och det växer sig starkt 

[…] och smittan sprider sig till ännu fler, i en lång och skrämmande kedja. I den kedjan kommer 

människor att dö.70 

 

Viruset utses tydligt till en gemensam fiende, och passar enligt konstens alla regler in i kärnan 

till delibrativa tal – hur man som talare bearbetar kriser eller osäkerheter. För att göra en 

koppling till Michael Keith Hearits forskning vad som gynnar offentligheter ur ett apologia-

perspektiv, så beaktar den danska drottningen tidpunkten för att tala väl. Vid tillfället är krisen 

i sitt första skede; restriktionerna har för första gången skärpts så pass att de påverkar hela 

samhällets vardag. Som i exemplet ovan, då hon talar om hur den här annorlunda våren kan 

vara skrämmande så är det samtidigt av största vikt att lyssnarna inser allvaret och lär sig rätta 

sig efter det.  Margrethe förmedlar informationen sakligt med hänsyn till lyssnarnas känslor, så 

som att det kan vara besvärligt och oroväckande med alla nya restriktioner som hon råder dem 

att följa – vilket är själva budskapet med hennes tal. Detta stärker hennes trovärdiga karaktär, 

ethos, likt den tyska Schairoth som hyllades för sitt tsunamital. 

 
70 Ibid. 
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 När drottningen inte pratar om hur farligt det är att bryta mot restriktionerna eller 

sända sin tacksamhet på alla möjliga håll, ägnar hon resterande del av talet att skapa en 

gemenskap bland sitt folk. Den gemenskapen bygger på rädslan för det onda, och hon talar om 

det danska folket i termer av ”oss” och ”vi”. Värt att nämna är att hon, trots detta, inte använder 

sig av ”folklighet”, så som Winerö skriver att den svenska kungen gjorde i tsunamitalet 2005. 

Den enda gången hon talar om sig själv i samma mening som de hon talar till är mot slutet av 

talet, när hon avrundar talet med att påpeka styrkan i solidaritet. 

 

 I Faderns ögonblick håller vi ihop, det ligger djupt i oss människor, det faller sig även 

naturligt för oss i detta land. Den här gången måste vi visa sammanhållning genom att 

hålla avstånd.71 

 

Drottningar talar främst om vad som ska undvikas, i fråga om åtgärder. Kärnan till delibrativa 

tal faller på plats tillslut, som drottningens intentioner om att vilja leda lyssnarna genom en kris 

med en strävan mot något bättre blir tydligt. Framför allt har hon lyckats efterlikna Schairoths 

strategi, genom att uppfylla de förväntningar som finns i en ceremoniell situation där talaren 

behöver visa på medkänsla, förtröstan men också pålitlighet i en krissituation. 

 

Konungens tal till Sverige 

 

 
Källa: svt.se 

 

 
71 Ibid. 
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Kjeldsens härledda ethos 

Den svenska kungen välkomnar tittarna till Stenhammar, där han befinner sig i talande stund i 

karantän. Han öppnar inte talet med att prata om coronapandemin, utan inleder istället med 

frasen ”Veckan som leder fram till påsk kallas ofta Stilla veckan”. 72  Vid tidpunkten för 

sändningen av talet är det palmsöndagen, vilket gör inledningen väldigt relevant. Kungen menar 

att den här veckan på många håll är mer stilla än någonsin. 

 Kungen använder ett målande språk, fyllt med retoriska verktyg som metaforer 

och liknelser, bland annat genom att personifiera coronapandemin till någon som har ”Sverige 

och världen i sitt grepp. Gator och torg är nästan tomma och tysta”.73 Detta knyter an till hans 

referens till Stilla veckan. Genomgående är hans arete tydligast i ethosformandet. Kungen väljer 

ord för att påvisa sin goda karaktär och visar dygdighet genom lämpliga attityder till situationen, 

framför allt framhäver han en osjälvisk hållning. 

 

Jag tänker i dag särskilt på alla barn i vårt land som nu riskerar att förlora far- och 

morföräldrar. Och att gå miste om den trygghet och erfarenhet som de kan erbjuda. För 

deras skull måste vi agera ansvarsfullt och osjälviskt. Den skyldigheten har vi alla i vårt 

land. Var och en av oss.74 

Vidare berättar han hur hårt drabbad sjukvården är i pandemin. Återigen refererar han till 

inledningen av hans tal med orden: ”Samtidigt, i andra delar av vårt samhälle, har man allt annat 

än en stilla vecka framför sig”.75 Kungens eunoia blir tidigt tydligt i talet, då han vill visa sin 

uppskattning och tacksamhet till de som ser till att Sverige fortsätter fungera – hans välvilja är 

explicit i hans uttryck. 

 

[A]nställda och volontärer [jobbar], tillsammans, för att rädda så många liv som 

möjligt. Det är en stor uppgift. Det krävs mod. Och det kommer att krävas uthållighet. 

Till alla er som deltar i detta viktiga arbete vill jag rikta mitt djupt kända tack.76 

 

 
72 Kungahuset.se ”H:M: Konungens hälsning till Sverige, söndagen den 5 april 2020”, Kungahuset.se, 

2020-04-05, 

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkaretstal/hmkonungenshalsni

ngtillsverigesondagenden5april2020.5.3ae6f059170f39e26b98482.html (6/1 2020). 
73 Kungahuset.se, ”H:M: Konungens hälsning.” 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 

https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkaretstal/hmkonungenshalsningtillsverigesondagenden5april2020.5.3ae6f059170f39e26b98482.html
https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/hmkaretstal/hmkonungenshalsningtillsverigesondagenden5april2020.5.3ae6f059170f39e26b98482.html
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Mod och uthållighet är en beundrande egenskap, vilket styrker hans arete då det visar på lämplig 

attityd att uppmärksamma dem med värdighet. Tydligast i kungens tal är hans stöd och 

hjälpsamma inställning till det svenska folket. Han vill visa sin omtanke samt förmedla ett 

stärkande hopp, och säger att den omtanke och kraft som det svenska folket nu uppbådar 

kommer vara till nytta och en tillgång ”för vårt land – i den framtid som vi längtar efter”.77 

Hans välvilja och godhet får bygga hans ethos genomgående i talet. 

 

Kunglig auktoritet 

Den bekanta vänliga, tillmötesgående och folkliga jargongen finns redan i kungens 

hälsningsfras när han välkomnar lyssnaren till Stenhammar. Precis som i citatet ovan räknar 

han med sig själv till det svenska folket han samtidigt pratar till; ”för vårt land – i den framtid 

som vi längtar efter”.78 Gemenskapen bygger han, likt i tsunamitalet, med folkligheten och den 

är tydlig när han sedan fortsätter med att tala om vårdpersonalen. Han vill, tillsammans med det 

svenska folket, sända en tanke till dem och andra som ”nu ser till att Sverige även i övrigt 

fortsätter fungera”.79 Han riktar uppskattningen till de som jobbar inom kollektivtrafiken och 

matbutiker, och tillägger ”och allt annat som vi så lätt tar för givet”.80 Den här ödmjukheten 

(humiliatio), som Winnerö skriver om, och vördsamheten är markant i kungens tal och bidrar 

också till folkligheten som det svenska kungahuset vill spegla. 

 Likt Jönsson och Lundell (2009) skriver, bygger den svenska kungen sitt ethos 

mycket på att skapa en personlig relation till folket samt att försöka förmedla trygghet och stöd. 

Han talar om det faktum att påsken närmar sig mitt i den här krisen, vilket han gör med stark 

enuoia; han talar med empati om hur tråkigt det kan kännas att en efterlängtad högtid som 

många vill fira med släkt och vänner uteblir den här våren, och här visar kungen för första 

gången på auktoritet kopplad till fronesis. Han säger: 

 

[E]n del av detta kommer inte att vara möjligt denna påsk. Det måste vi acceptera. Vi måste tänka 

om, ställa in oss på att stanna hemma. 

 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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 Det kan kännas tråkigt. Men det kommer fler påskhelger! För det flesta av oss handlar 

det trots allt om ganska små uppoffringar. Inte minst om man jämför med att bli allvarligt sjuk, 

att förlora en vän eller en familjemedlem.81 

 

Kungen använder sig av tydliga riktlinjer för sina lyssnare att följa. Kontrasterande mot tidigare 

i talet bygger han sina råd på ordet ”måste” upprepande gång. Därutöver sätter kungen 

perspektiv på situationen genom att jämföra alternativet att tvingas fira en annorlunda påsk mot 

att förlora någon nära, vilket också visar på hans förnuft och stärker hans auktoritära ethos. 

Kungen har fokus på nuet och framtiden i sitt tal om den pågående krisen. Återkopplingen till 

påskhelgen som närmar sig sätter krisen i nutid; att det är något vi hanterar och måste hantera 

nu vilket visar på allvaret i hans råd och riktlinjer angående pandemin. Denna auktoritet syntes 

även i det tidigare citatet när han talar om risken att förlora far- och morföräldrar. Kungen 

avslutar sin mening med att uttryckligen säga att ”vi alla” (återigen gemensamt) har en 

skyldighet att rätta oss efter restriktionerna. ”För [de som riskerar att förlora en trygghet] skull 

måste vi agera ansvarsfullt och osjälviskt. Den skyldigheten har vi alla i vårt land. Var och en 

av oss”.82 Ett tydligt uttalande av auktoritär stil där kungen som en statschef ger order om vad 

som krävs av den svenska befolkningen, inklusive han själv.  

 När han talar om framtiden gör han det för att ge lyssnaren tilltro och förhoppning 

men även (och kanske viktigast) i förebyggande syfte, för att sätta det i relation till nuet. Han 

säger:  

 

Det är fortfarande mycket som är ovisst. Men en sak är säker: Vi kommer alla att minnas den här 

tiden, och se tillbaka på den [en historisk udda situation]. 

 Tänkte jag på mina medmänniskor? Eller satte jag mig själv i första rummet? De val vi 

gör idag ska vi leva med, länge. Det kommer påverka många.83 

 

Uppmaning till empati är en mycket viktig topik i konungens tal. I citatet ovan visar han 

ytterligare på sin auktoritet grundad i erfarenhet av att vara vis och äldre. Någon som ger 

lyssnaren sitt förtroende, med ett varnande ord om att inte svika det. Kungen bygger även sitt 

pålitliga ethos genom att hänvisa till sin ålder när han mot slutet av talet nämner sin kommande 

74e årsdag. Han säger till och med att det är ganska mycket att fylla i ålder, och han menar att 

 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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han har hunnit uppleva många kriser som ”vårt” (återigen folkligheten i ordvalet) land 

genomgått. Här vill han förmedla sin vishet för att stärka lyssnarens tillit till honom, och han 

berättar om hur kriser tidigare har bidragit med utveckling och styrka. ”Hur rädsla omvandlas 

till insikt om problemens allvar och hur de kan lösas”.84  Han avslutar stycket med tilltro och 

hopp: ”[E]n sak har jag lärt mig: oavsett hur djup eller långvarig krisen blir, så tar den förr eller 

senare slut.”.85 Sammanfattningsvis syns inte den svenska kungens auktoritet främst i tydliga 

uttalande, utan fungerar mer som ett helhetsintryck.  

 

Kriskommunikation 

Den svenska kungens cirkulation runt påsken ger tidpunkten – kairos – ett nytt sken och talets 

relevans förstärks.  I fråga om pandemins svårigheter, uppmanar han lyssnaren att ta till sig av 

påskens budskap om att vandringen är lång och mödosam, men att ljuset segrar till slut och ”vi 

kan åter känna hopp.”.86 Här bygger hans ethos på eunoia igen; välviljan om att förmedla 

trygghet och hoppfullhet. 

 Utöver detta uppfyller kungens tal förväntningar som liknar ceremoniella, där 

framför allt medkänsla och förtröstan färgar hans budskap. Likt Schairoth visar kungen på 

sårbarhet, hänsyn till mottagarnas känslor samt trovärdighet. Han förmedlar information, om 

något mindre sakligt och mer känsloladdat än den danska drottningen, men detta görs utan 

hysteri. Han formar, likt drottning Margrethe, en gemenskap genom att uttrycka en gemensam 

utgångspunkt som han själv delar med lyssnaren. 

 Kungens trovärdiga karaktär är stabilt uppbyggt på de tre traditionella 

kategorierna; hans välvilliga sinne (eunoia), lämpliga dygder (arete) samt visa på 

handlingsklokhet (fronesis) genom att förespråka restriktioner som folkhälsomyndigheten 

(FHM) gått ut med. Kungen refererar aldrig till varken den svenska regeringen eller FHM i sitt 

tal för råd eller budskap han uppmanar till, men dessa råd speglar de restriktioner som den 

svenska regeringen rekommenderar Sveriges befolkning att följa. Explicit uttrycker kungen 

aldrig någon direkt relation till regeringen i Sverige, och detta kan tolkas styrka kungens 

folklighet ytterligare. När den danska drottningen uttalade sig angående Danmarks 

restriktioner, gjorde hon det bakom styrande regering vilket skiljer henne från det danska folket 

(som nämns ovan i den tidigare analysen, använder inte drottning Margrethe sig av folklighet i 

 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
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sitt tal). Däremot talar den svenska kungen utifrån en gemensam punkt med det svenska folket, 

och använder sig av termer som ”vi måste” och ”vi kan/kan inte” enligt restriktionerna som råds 

att följas.  

 Framför allt talar kungen om åtgärder för framtiden, snarare än vad som ska 

undvikas. Som i exemplet ovan när han pratar om hur var och en kommer se tillbaka på 

agerande nu, hur viktigt det är för hur framtiden kommer se ut. Kungen har valt att istället för 

att påpeka de självklara följderna av att låta viruset sprida vidare, dödsantal, belastningen på 

vården e.c.t., så minner han lyssnarna om att en hoppfull framtid att jobba för. Det visar återigen 

på den goda karaktären i det ethos han vill förmedla. Hans råd är pålitliga, vilket är den bekanta 

tryggheten och stödet hans majestät vill framföra till folket.  
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Diskussion 

Den danska drottningen visar på en stark och trygg auktoritet när hon talar till sitt folk. Till 

skillnad från den svenska seden att visa sig folklig, så markerar drottningen tydligt en gräns 

mellan henne själv och det danska folket hon talar till. Men inte nödvändigtvis av överlägsenhet 

– snarare för att stärka sin roll som en trygghet i krisen. Det fungerar som ett 

förtroendeingivande. Hennes rådgivning ska inte vara enkel att ifrågasätta, då det är ”det enda 

rätta” att göra. Hennes ethostopiker består av klara besked och tydliga ”order”, vilket visar på 

att hon är en ledare som vet vad som måste göras. Margrethe har ett stadigt tilltal till sitt folk 

som både är uppmanande och allvarligt. Hennes syfte är att få lyssnarna som inte följer 

restriktionerna att göra det, genom att mena på att motsatsen är en oacceptabel handling. Som i 

första citatet från analysen, kallar hon det tanklöst och hänsynslöst. Samtidigt finns det en tilltro 

att uppmaningarna kommer följas, vilket visar på förtroendet hon har till sina lyssnare. Hennes 

yrkesroll blir tydligare när hon distanserar sig både från myndigheter samt statsministern genom 

att hylla dem för deras insatser, och hon bygger sin auktoritet samt pålitlighet genom att visa 

förnuft med god välvilja. 

 Sveriges konung har en annan metod att gå sina lyssnare till mötes. Han är lugn 

och sansad, likt en trygg hamn för folket att vända sig till under krisen. Genomgående är hans 

tilltal sympatiskt och omtänksamt. Han förmedlar ett otvetydigt budskap om att lyssnarna 

uppmanas att ta hand om sig själva och varandra genom att följa restriktioner och riktlinjer som 

råder, vilket är stärkande för hans eunoia. Hans tydliga förståelse för oroligheterna visar på 

både starkt förnuft och goda karaktär. Till skillnad från drottning Margrethe säger den svenska 

kungen inte mycket om vad lyssnarna bör eller ska göra, utan fokuserar istället på att förespråka 

om hopp och medmänsklighet. Kungens yrkesroll aktualiseras endast vid tillfället då han 

nämner sina tidigare erfarenheter av nationella kriser, annars bygger hans ethos på välvillig 

pålitlighet snarare än auktoritet. Till skillnad från drottningen räknar konungen tydligt in sig 

själv som en del av befolkningen, vilket gynnar hans ethos då ödmjukhet och folklighet anses 

vara lämpliga dygder i talsituationen. 

 Självuppoffring är ett genomgående tema i båda talen. Dessutom presenterar 

monarkerna krisen som något som folket möter tillsammans med dem som ledare av nationen. 

Gemenskap är alltså också ett viktigt tema i respektive tal, även om temat presenteras på olika 

vis. Den danska drottningen skapar en gemenskap genom att tydligt leda sitt folk, och kungen 

genom att ställa sig med folket. Tilltalet skiljer sig åt, vilket kan bero på de olika nivåerna av 

restriktioner som råder i respektive länder vid tidpunkten för talen. Det är möjligt att de hårdare 

restriktionerna i Danmark bidrar till det mer strängt auktoritära tilltalet drottningen använder 
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sig av. Som nämns i början av analysen skiljer sig Sveriges krishantering från Danmarks, där 

direktiven snarare är råd än regler och de sociala restriktionerna inte är lika stränga. Vid hårdare 

regler är det mer passande med hårdare tilltal. I och med de strängare restriktionerna är det 

passande att bygga ett ethos på fronesis. Sveriges förhållningssätt bygger mer på ett förnuft att 

frivilligt följa myndigheternas rådgivning, där eunoia är mer passande.  

 Slutligen kan vi se att de båda monarkerna stödjer respektive myndigheters 

krishantering av pandemin. Detta kan ha varit en viktig funktion med talen. I och med att 

monarkerna saknar direkt politisk makt, stärks deras ledarposition genom att visa på 

enhetligheten med den faktiska politiska makten. Att monarkin stödjer den statliga 

myndigheten i kriser är en tradition som ska ena folket när det behövs som mest. 

 

Slutsats 

Syftet med denna uppsats har tagit uttryck i två separata delar. Dels har respektive tal 

analyserats i tre delar för att besvara uppsatsens två första frågor. Dels har likheter och 

skillnader mellan dessa analyser varit av intresse. De båda monarkerna stärker deras ethos med 

de tre traditionella kategorierna inom ethostopiker; fronesis, arete och eunoia. Den svenska 

kungen bär vidare tidigare traditioner för sin yrkesroll, likt tidigare offentliga tal förmedlar han 

en trygghet och medmänsklighet med en folklig ton i krisen. Den danska drottningen auktoritet 

bygger mycket på hennes befogenhet att utrycka sig, om krav att sätta, om uttalande av 

tacksamhet. Aktörernas användning av de retoriska verktygen skiljer sig åt på flera vis. Deras 

auktoriteter är markanta, men framställs i olika sken som beskrivs ovan. Utöver uppsatsens 

frågeställningar har studien gett stöd för bevisning av dessa monarkers roll i dagens samhälle. 

Deras auktoritet är befogad, deras ledarroll för nationen befintlig och deras trovärdiga, 

välvilliga karaktär godkänd rent retoriskt. 

 

Vidare forskning 

Drottningens mer auktoritära stildrag i talet skulle vara intressant att undersöka i relation till 

konungens lägre stil ur ett genusperspektiv, för att förstå vad för effekter detta ger i statussyfte. 

Drottning Margrethe II har starkare fronesis i sitt ethos, medan kung Carl XVI Gustaf använder 

sig av framför allt eunoia och arete för att stärka sitt ethos. En sådan undersökning hade varit 

givande för studier av könsroller i vår tids monarkier. 
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