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Abstract: 

The object of this thesis is Crown Princess Victoria's dress choices in her royal duties,  

primarily ceremonies, during the past three years based on visibility in media. The aim of the 

study is to investigate whether the Crown Princess has used fashion in a different way than 

other royals in history and today. Fashion scientific I have also examined how the Crown 

Princess fashion choices relates to her brand, an my studies has focused on subjects such as 

nationality, power, style, class and popular appeal. The questions relates to the Crown 

Princess' conscious clothing priorities, her wedding dress and the fashion effects on the 

Crown Princess' brand. The material includes: field observation at the wedding dress 

exhibition at the Royal Palace, interviews at the Royal Court, surveys of fashion magazines 

and a collection of photo material. The varied material, its scope and the time constraints have

made me choose the ethnological method "the moving searchlight" as a flexible and 

systematic processing of the material based upon the overall research questions. I have used 

the theories by Erving Goffman and Pierre Bourdieu throughout the analysis with focus on 

use of Goffman´s theory taken from the theater and enactments and Bourdieu with his 

theories in sociology as the visibility of taste in practices. The results from my analysis show 

that there are differences in the way the Crown Princess expresses her role in comparison with

other historical and contemporary royals. These differences are mainly visible in her choice of

clothing from a sustainability perspective but also based on the concept of popular appeal. 

The similarities are those concerning national origin in her choices of clothing. I have also 

come to the conclusion that academic analytical methods in her royal fashion choices, on the 

basis of history and deep academic analysis, could become key success factors in the 

developing of the Crown Princess style in terms of visibility and ultimately strengthening her 

brand for Sweden, The Royal Family and the Royal Court.
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INLEDNING

Vilken flicka har inte någon gång klätt ut och upp sig till prinsessa? Är inte den unga flickans 

ultimata idé kring mode att egentligen klä sig som en prinsessa: beundrad och upphöjd? 

Stämmer den barnsliga idén kring prinsessors kläder som alltid dyrbara och vackra med en 

oerhörd elegans och oemotståndlig ljuvlighet? Idag, som vuxen, har jag naturligtvis slutat klä 

ut mig och leka prinsessa och insett att jag inte är det. Mina klädpreferenser har mognat, jag är

medveten om klädselns påverkande kraft och klär upp mig dels för min egen skull, dels för 

omgivningens godkännande. Att vara rätt klädd vid rätt tillfälle ger ett mått av 

tillfredsställelse, liksom att vara fel klädd kan medföra en känsla av osäkerhet, speciellt då det

finns förväntningar på en viss roll. Måste en ”riktig” prinsessa ta hänsyn och vara rätt klädd, 

eller är en prinsessa alltid rätt klädd? 

   Min personliga syn på kungligheter fick jag tidigt i min barndom då en ung man flyttade in i

vårt hus på Banérgatan i Stockholm. Han kom senare att bli kungligheten Prins Daniel. Ofta 

stötte jag på både Prins Daniel och Kronprinsessan. Kronprinsessan såg inte exakt ut som de 

sagoprinsessor jag föreställt mig genom barnaåren. Kronprinsessparet var klätt på ett sätt som 

inte skilde sig från andra i min omgivning, ibland uppklädda och ibland vardagsklädda. Ändå 

kändes inte det blivande Kronprinsessparet som vanliga grannar eftersom det kring paret 

fanns en särskild sorts upprymdhet. Min familj, besökare och grannar pratade ofta om paret i 

en speciell ton och med en särskild respekt. Kronprinsessan kändes aldrig riktigt som en av 

oss andra även om hon alltid var glad, öppen och hade nära till konversation. Det fanns något 

extra hos henne som jag inte riktigt kunde förstå. 

   Det är relevant ur ett modeperspektiv att få kunskap om hur Kronprinsessan gör sina klädval

och varför.  Eftersom Kronprinsessan arbetar i ”rikets tjänst” så är det också intressant att få 

kunskap om hur hon väljer ut modehus och modeföretag, eftersom hon marknadsför Sverige 

och varumärket Kungahuset. Genom historien har mode spelat en viktig roll i konstruktioner 

av nationell identitet och samhörighet. Kronprinsessan Victoria är en representant för vårt 

kungahus och vår blivande Drottning. Kort sagt: vårt kungahus och monarkins framtid! Med 

detta ansvar följer helt andra krav än för andra kungligheter. Hur balanserar hon de snabbt 

skiftande förändringarna inom modet och en värld i ständig förändring, med viktiga 

traditioner inom kunglig klädsel? Är Kronprinsessans klädsel i harmoni med hennes fars, 

Kungens valspråk: För Sverige – i tiden?
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Syfte och forskningsfrågor

Studiens syfte är att undersöka hur Kronprinsessan använder mode i sin ämbetsutövning och 

vilka underliggande medvetna val som ligger bakom valen. Undersökningen syftar också att 

se om Kronprinsessan använder modet på ett annorlunda sätt än andra i motsvarande position 

historiskt, men även jämfört med samtida kungligheter i Europa. Ur modevetenskapligt 

perspektiv undersöks hur Kronprinsessan genom klädval manifesterar och marknadsför 

Sverige och monarkin. Analytiskt utgår jag från begreppen nationalitet, makt, stil, klass och 

folklighet. Mitt arbete har vägletts av frågor kring hur Kronprinsessan balanserar mellan att få

och bibehålla folkets kärlek, stöd och acceptans för henne i sin kungliga roll och för 

monarkin. För att uppnå syftet med uppsatsen har jag formulerat följande frågeställningar:

1. Är Kronprinsessan Victorias bröllopsklädsel skapad efter andra riktlinjer i jämförelse 

med de andra prinsessorna inom sitt eget kungahus? 

2. Vad är det för klädprioriteringar Kronprinsessan gör i kunglig ämbetsutövning och 

skiljer sig dessa från andra kungligheter historiskt och i vår samtid?

3. Hur presenterar och marknadsför Kronprinsessan Victoria genom sina klädval sin roll 

som blivande regent i Sverige?

Material och avgränsningar

Det empiriska materialet som jag har samlat in är: 

1. Bildinsamlingsmaterial från de 50 st. mest mediabevakade officiella framträdanden 

Kronprinsessan Victoria genomfört i sin ämbetsutövning, i Sverige och utomlands.1

2. Fältobservation på utställningen ”Kungliga brudklänningar, 1976-2015” och intervju 

med chefen för Kungliga Husgerådskammaren, Margareta Nisser-Dalman.2

3. Intervjuer med Kronprinsessans företrädare avseende mode, H.K.H. Kronprinsessan 

Victorias kammarjungfru och hovstylist, Catharina Törnqvist.3

4. Enkäter med fem frågor till Johanna Lejon på Svensk Damtidning och samma frågor 

till modepressen via de modetidningar med störst upplagor i Sverige: Martina 

Bonnier/Lisa Pettersson (Damernas Värld), Cia Jansson (ELLE), Petra Tungården 

(Metro Mode), Robert Nordberg (Plaza Magazine) och Caroline Sandström (CHIC).4

1  Bilaga 1.
2  Bilaga 2 och bilaga 5.
3  Bilaga 3. 
4  Bilaga 4.
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5. Övrig litteratur om Kronprinsessan Victoria och andra kungligheter samt otryckta 

källor avseende mode och klädsel med kopplingar till kungligheter. 

Tiden för undersökningen har varit knapp, vilket medfört att min studie och mina resultat får 

ses som en inledning och förhoppningsvis fungera som en grund till vidare studier. 

Begränsningar har varit nödvändiga, jag har därför beslutat att:

 Utgå från Kronprinsessans kalender anslagen på Kungahusets hemsida, för att endast 

identifiera ämbetsutövningar de senaste 3 åren, eftersom jag vill undersöka 

Kronprinsessans klädval i nuet och inte längre tillbaka.

 Efter identifiering av 50 st. av Kronprinsessans ämbetsutövningar under tidsperioden 

har jag först valt ut de TV-sända åtagandena och därefter via internet identifierat de 

massmedialt mest frekvent återkommande inslagen som rör dessa åtaganden.

 Jag har också gjort fältobservationer på Kungliga Slottet och besökt en utställning där 

bl.a. Kronprinsessans bröllopsklädsel ingår. Observationerna har bakgrund i kandidat-

kursens utskrivna mål i kursplanen att använda ”museibesök” i uppsatsen. 

Kronprinsessans bröllopsklädsel har även undersökts med ett fokus på 

brudklänningen, medan de andra utställda brudklänningarna använts som jämförelse.

Metod och tillvägagångssätt 

Metod – det rörliga sökarljuset

Eftersom materialet i denna undersökning är mycket varierat har jag valt att använda mig av 

en enda metod. Bildinsamlingsmaterialet syftar till att kvantitativt studera klädvalen ur 

nationalitets-, marknadsförings- och miljöaspekter. Den kvalitativa delen av undersökningen 

består av främst fältobservation och intervjumaterial. Kravet på flexibilitet med material-

mängd och begränsad tid har gjort att jag bestämt mig att välja metod utifrån Mattias Fri-

hammars avhandling, Ur svenska hjärtans djup – reproduktion av samtida monarki från 2010.

Frihammar var min mentor när jag studerade etnologi vid Stockholms universitet och har 

inspirerat mig i uppsatsarbetet. I det teoretiska ramverket berättar Frihammar hur han följt det 

”rörliga sökarljuset”, en systematisk flexibel materialinsamling utifrån övergripande 

forskarfrågor.5 Insamlingen struktureras utefter övergripande kunskapsmål.6 Frihammar 
5  Mattias Frihammar (2010). Ur svenska hjärtans djup: reproduktion av samtida monarki. Diss. Stockholm  

Stockholms universitet, 14.
6  Frihammar, Ur svenska hjärtans djup: reproduktion av samtida monarki, 15-16.
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skriver att kunglighet generellt förknippas med ceremonier och det som sänds ut och mottas i 

gemensamt meningsskapande, inom performans. Representationstillfällen är situationer med 

en ”förhöjd uppmärksamhet på den egna och andras roller och där rådande strukturer antingen

konsolideras eller utmanas”.7 

Bildinsamlingsmaterial – Kronprinsessan Victorias klädsel - empiriskt material

Det empiriska bildinsamlingsmaterialet, utifrån Kronprinsessans anslagna dagbok, har valts ut

med utgångspunkt i de medialt mest uppmärksammade ämbetsutövningarna ur ett mode-

perspektiv. Dessa engagemang är till största del av ceremoniell karaktär såsom bröllop, dop, 

Te Deum8, nobelfester, representationsmiddagar, statsmottagningar och statsbesök. Klädvalen

vid respektive tillfälle har granskats källkritiskt via sökningar på Internet.

Semi-strukturerad intervju – Kronprinsessan Victorias klädsel - empiriskt material

Intervjuform som undersökningsmetod är vald för att få djupare kunskap om Kronprinsessans 

klädval och vilka underliggande faktorer som avgör vad Kronprinsessan väljer att bära. Jag 

har genomfört en semi-strukturerad intervju med Kronprinsessans kammarjungfru/stylist Tina

Törnqvist den 9 december 2016 på det Kungliga Slottet. Intervjun inleddes med några öppna 

frågor utifrån de övergripande frågeställningarna. Den semi-strukturerade intervjuformen 

valdes därför den gav mig möjlighet att ändra frågorna löpande inom dialogen med Törnqvist 

som även gavs möjlighet att komma med synpunkter. Jag valde, med samtycke av Törnqvist, 

att spela in mötet för att kunna återge det korrekt..

Semi-strukturerad intervju och fältobservation – bröllopsklänningar – empiriskt material

En intervju med chefen för Kungl. Husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket, Margareta

Nisser-Dalman, genomfördes den 9 december 2016. Hon ansvarar för förvaltningen av de 

kungliga slottens lösöresamlingar och Bernadottebibliotekets samlingar av böcker och foto-

grafier. Det kunskapsförmedlande arbetet sker bl.a. i form av utställningsverksamhet.9 Valet 

av semi-strukturerad intervjumetod med Nisser-Dalman blev ytterst tillfredsställande. Kron-

prinsessans bröllopsklädsel har också undersökts genom en fältobservation vid Kungliga 

Slottet samma dag och utställningen ”Kungliga brudklänningar 1976-2015”. Observationen 
7  Frihammar, Ur svenska hjärtans djup: reproduktion av samtida monarki, 28-29.
8  Te Deum är ett begrepp som betecknar olika former av tacksägelsegudstjänster vid större evenemang.
9  Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse 2015. Kungl. Hovstaterna, 7.
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har kompletterats med utskrifter från audioguider. Kronprinsessans brudklädsel har under-

sökts i jämförelse med Drottning Silvias och de samtida prinsessorna inom svenska 

kungahuset. En jämförelse i studien kommer också att ske med en bröllopsutställning på 

Buckingham Palace och material ur BBC dokumentären ”Tales from the Royal Wardrobe”.

Enkäter till modemassmedia - empiriskt material 

Enkäter med fem frågor avseende medias uppfattning om Kronprinsessans klädsel i kunglig 

ämbetsutövning har skickats ut till representanter inom media. Den begränsade tiden för 

materialinhämtning har möjligen påverkat svarsfrekvensen och undersökningen negativt.

Litteratur - empiriskt material 

Litteratur som empiriskt material som kommer att stödja den vetenskapliga undersökningen i 

denna del är Herman Lindqvists bok från 2006, Historien om alla Sveriges drottningar, där 

författaren intervjuat Kronprinsessan Victoria. Henrik Bagerius kapitel, ”Ett samhälls-

äktenskap – Inledning” i boken Politik och passion – svenska kungliga äktenskap under 600 

år (2015), ska stödja undersökningen avseende Kronprinsessan Victorias bröllop och 

ceremoniers betydelser för monarkin. Litteratur som ska stödja studien är också Elisabeth 

Tarras-Wahlbergs bok från 2012, Kungliga barn, där författaren som tidigare varit 

Kronprinsessan Victorias personliga mentor och anställd vid hovstaterna, skriver om bl.a. 

relationen mellan massmedia och svenska kungahuset.

Förutsättningar inför analyser tagna från teaterns värld

Kunglighet är en produkt av sociala relationer på alla olika nivåer i samhället och utgörs av få 

namngivna och välkända personer. Historiskt har kungligheter alltid fått enorm uppmärk-

samhet och i modern tid gör alla mediakanaler att de alltid finns närvarande på den offentliga 

scenen. Anledningen till att analysavsnitten utgår från teaterns värld är för mig självklart. 

Mode är ett konstuttryck och kungligt mode uttrycks på scener med kungliga skådespelare i 

huvudrollerna. Den stora åskådareskaran är alla de som ser kungligheterna på olika scener: 

utanför slotten, längs kortegevägar, framför TVn, läsande tidningar eller mottagare av 

kungligheterna vid internet och social media. Scenspråket i modets värld och i min studie, 

specifikt i kunglig klädsel, är ett av de offentliga språk som får stor uppmärksamhet. Vissa har
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biroller, såsom medaktörer, andra är åskådare. Jag förhåller mig i egenskap av åskådare på ett 

visst situationsbundet sätt, och de jag har intervjuat som företrädare för kungligheterna, 

förhåller sig på andra situationsbundna sätt med sina biroller till de kungliga huvudrollerna. 

Intervjuobjekten är mina primära kunskapskällor i undersökningen eftersom de är aktiva 

deltagare i den kungliga uppvisningen. Sekundära kunskapskällor i mitt material är åskådare, 

eller kanske medaktörer, som media med sina svar på mina enkätfrågor. Publikationer på 

internet har använts som sekundärmaterial till mitt bildinsamlingsmaterial. Författarna och 

andra källor har fungerat som åskådare och deras böcker etc. har  bidragit till undersökningen.

   Det har varit en ynnest att få intervjua de som arbetar nära kungligheterna inom Kungl. 

Hovstaterna och är i sina roller medaktörer till kunglig uppvisning. Intervjumaterialet och 

dess analys får en allt större dignitet också mot bakgrund av det Frihammar anfört att den 

kungliga rollen är som ett lån från teaterns värld och via skådespel gör övriga skådespelare 

dessa kungligheter trovärdiga. Det kan sägas att medaktörerna, i mitt fall intervjuobjekten, ses

som viktigare för förståelse av kungligheten i fråga än den kungliga rolltolkningen. 10

Teoretiskt ramverk

Min undersökning har medfört att jag valt teoretikerna Erving Goffman och Pierre Bourdieu 

både till mina kvantitativa och kvalitativa analyser. Goffmans teorier används framför allt i 

analysen av Kronprinsessans ämbetsutövning genom att medvetet styra hur omgivningen ska 

uppfatta henne i sin representation genom klädsel. Det är den sociala interaktionen i plats och 

rum, skådespelare och publik som intresserar mig. Bourdieus teorier används i analysen av 

den roll kulturen spelar i reproduktionen av makt och status och ska stödja studien i hur 

Kronprinsessans ämbetsutövning visar sig i hennes praktiker, i mitt fall vald klädsel.

Erving Goffman - iscensättning 

Goffmans resonemang i Jaget och Maskerna, en studie i vardagslivets dramatik kan användas

i studier avseende klädsel utifrån det dramaturgiska perspektivet som syftar på teaterns värld. 

Undersökning utgår från hur en person kan både styra och kontrollera åskådarnas uppfattning,

men även de underliggande praktikerna. Klädval kan liknas med en teater där de inblandade, 

inom varierande områden och på olika sätt, försöker styra intryck som sänds ut.11 Teorin ska 

användas för att se om Kronprinsessan styr intryck genom utvald klädsel och på vilket sätt, 
10 Frihammar, Ur svenska hjärtans djup – en reproduktion av samtida monarki, 23-24
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och även i konstruktionen av brudutställningen. Utifrån Goffmans antagande om roller 

identifieras tre parter i den sociala interaktionen: scenen, skådespelaren och publiken. 

Personer kan agera på ett uttänkt sätt för att få en speciell reaktion hos åskådarna t.ex. att klä 

sig på ett sätt som antas kommer att ge fördelar.12 Lars Holmberg har skrivit om hur Goffmans

teorier visat att handlingssättet är vanligt bl.a. vid ceremonier, vilket både det kvalitativa och 

kvantitativa materialet utgörs av till största del.13 Om individen lyckas med att förmedla ett 

speciellt intryck har den effektivt konstruerat en speciell definition av situationen och 

uppmanat till samförstånd, med andra ord symmetri är ett måste. Goffman intresserar sig för 

det utsända och överförda uttrycket.14 Att överföra en speciell situationsdefinition sätter 

moralisk press på åskådarna och tvingar dem att behandla individen på ett speciellt sätt. 

Tillsammans med andra försöker vi interagera i olika fastslagna roller och bekräfta fasader 

och om detta ska fungera framgångsrikt krävs beslutsamhet. Goffmans epitet är enligt 

Holmberg dramaturgiskt förverkligande. En uppvisning av klädsel kräver att den uppvisade 

på scenen följer manus och att framträdandet är övertygande, naturligt, spontant och 

avslappnat.15 

Pierre Bourdieu - smakens sociologi

Lars Holmberg har skrivit om Pierre Bourdieu och teorin om smakens sociologi som rör 

kulturens roll i reproduktionen av samhällets sociala makt- och statusförhållanden. Genom 

människors praktiker reproduceras de sociala relationerna och smakerna. Smak i t.ex klädval 

regleras genom våra uppväxtförhållanden och upprätthåller samhällets makt- och status-

hierarkier.16  Bourdieus forskning har fokuserat på mode i de högsta samhällsskikten och han 

utgår från tre begrepp; kapital, habitus och fält.17  Kapital utgörs av resurser godtagna av 

andra, t. ex. socialt kapital och kulturellt kapital. Habitus är ett system av dipositioner som 

tillåter människor att tänka, agera och orientera sig i det sociala. Han anser att man kan avläsa 

en människas kropp och efter avgöra deras sociala bakgrund. Smak är inte medfött eller från 

11  Erving Goffman (2004). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik.(Orig. The Presentation of 
Self in Everyday Life, 1959, översättning Sven Bergström).4. uppl.Stockholm: Norstedts akadem. förlag, s15.

12 Goffman, Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik, 15
13 Lars Holmberg (2008). Teorier om mode: stil som historiskt och teoretiskt objekt. Stockholm: Carlsson, s. 

167.
14  Holmberg, 168.
15  Holmberg, 170-172.
16  Holmberg, 208.
17  Holmberg, 208.
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begåvning, utan olika smak beror på olika uppväxtförhållanden. Fält, utgörs av en avgränsad 

grupp människor och institutioner som strider om något som är gemensamt för dem. Området 

används i studien då kampen på modefältet handlar om definitionen av vad som är bra mode, 

vad som anses snyggt eller fult, modernt eller omodernt. I studien fokuserar jag på det 

symboliska kapitalet godkända av andra på specifikt fält och kopplat till personens habitus.

Kronprinsessan, såsom kunglighet på den offentliga scenen i sin ämbetsutövning, kan utföra 

specifika investeringar och insatser genom klädval för att visa olika ställningstagande om bra 

mode t.ex. genom att använda inhemska designers eller visa engagemang i miljöfrågor genom

att använda kläder tillverkade ur ett miljöperspektiv. Smaken är en av de praktiker där en 

individs habitus visar sig.18 En del i studien är att se om Kronprinsessans ur ett 

klassperspektiv har likadan smak och stil och likartade praktiker som andra kungligheter.

BAKGRUNDSMATERIAL – DOKUMENTÄR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Kungligheter och mode - BBC dokumentär - bakgrundsmaterial

I BBC-dokumentären ”Tales from the Royal Wardrobe” diskuterar Dr. Lucy Warsley 

relationen mellan mode och brittiska kungligheter de senaste 400 åren.19 I diskussionen 

medverkar kollegor som Professor Hearn, konsthistoriker vid College of London, Wallis, 

kostymhistoriker vid Past Pleasures, North, kurator på Victoria and Albert Museum, Lynn, 

kurator på Historic Royal Palaces, Behlen och Murphy, kuratorer på Museum of London och 

Dr. Cole på London College of Fashion m.fl. Diskussionerna knyter an till områden som 

litteratur, porträttanalys, historiska kläder och kunglig korrespondens och visar den kungliga 

garderobens viktiga roll för att forma bilden av monarkin. Regenter och blivande regenter 

ställs också inför andra hänsynstaganden och krav än andra kungligheter i sin representation.  

Även nutida kungliga moden tas upp som Drottning Elizabeths II i samband med modehuset 

Diors efterkrigstrend ”the new look" och bortgångna Prinsessan Dianas medvetenhet kring 

klädval och resonemang inför dessa val som symbolisk officiell kommunikation.

18 Holmberg, 210-212.
19 BBC-dokumentär, ”Tales from the Royal Wardrobe” (produktionsår 2014). 
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Övrig tidigare forskning 

I studien används också en avhandling i etnologi som handlar om kungligheter och deras 

ämbetsutövning. I Ur svenska hjärtans djup – reproduktion av samtida monarki av Mattias 

Frihammar skriver han om hur de kungliga utför ett jobb för Sverige. Frihammar anför att de 

kungliga har ett arbete som innebär att de ska vara tillgängliga och exponeras, och han menar 

att det krävs någonting extra för att utföra det kungliga jobbet, vilket innebär att ”vara vanlig 

på ett alldeles ovanligt sätt”.20 Han ställer sig också frågor kring monarki och modernitet: Kan

en monarki vara modern? Han anför att den svenska monarkin är tveklöst populär och en 

majoritet av befolkningen vill behålla den.21 I denna studie utgår jag från Frihammars 

resonemang kring kungahuset som modernt, hur det ger positiva associationer och hur rollen i

samspelet med det moderna samhället, sker genom kunglig klädsel. 

   I antologin Politik och Passion – Svenska Kungliga äktenskap under 600 år skriver 

Frihammar om kungligheters ständiga närvaro i samhället genom löpsedlar, tidningsartiklar, 

tv och radio etc.22 Vanliga medborgare möter sällan kungligheter, ändå möter de bilder av 

dessa och får en personlig relation till dem. Relationen är både nära och distanserad, vilket 

enligt Frihammar är centralt för att människor ska se monarkin som meningsfull. Den kung-

liga magin uppstår i utrymmet mellan det ordinära och det extraordinära. Även om kunglig-

heter framstår som ouppnåeliga och agerar som om de spelar upp en teaterscen är roll-

fördelningen otvetydig och Frihammar slår fast: Kungliga visar upp sig och vi andra är 

åskådare.23 När det gäller denna uppvisning av kunglighet menar Frihammar att monarkin kan

ses som en institution som levererar ceremonier. Monarkin har en varumärkesfunktion inåt 

mot Sverige som nation och kungafamiljen som en samlande kraft, men även utåt och inter-

nationellt med uppgift att marknadsföra alltifrån svenska idéer till svenska varor. Frihammar 

anser att Kronprinsessparet verkar lyckosamma i varumärkesrollen eftersom de är lagom till-

gängliga, vanliga, roliga och ödmjuka. Han menar att de uppvisar en förankring historiskt och 

har en öppen blick mot framtiden.24 Deras kärlek kan visa på ett modernt kungahus och även 

20  Frihammar,  Ur svenska hjärtans djup – en reproduktion av samtida monarki, 179.
21  Frihammar, Ur svenska hjärtans djup – en reproduktion av samtida monarki, 183.
22  Mattias Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel” i Bagerius, Henric, Bagerius, Henric & 

Berglund, Louise (2015). Politik och passion: svenska kungliga äktenskap under 600 år. Natur & Kultur, 226
23  Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel”,226-228.
24  Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel”,253.
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på att paret är ”nationellt enade, tillgängliga men ouppnåeliga, rekorderliga men spännande. 

Inte minst kan de representera kontinuitet och agera varumärke för Sverige”.25 

   Studien har stöd i tidigare forskning om kungligheter och mode som monarkiers varu-

märken. Otnes, Crosby och Maclaran berättar att konsumenterna i sökning efter kopplingar 

till kända personer, oftare söker personer som är berömda genom arv snarare än personlig 

handling. Forskningen utgår från den brittiska kungafamiljen som ”globalt varumärke” med 

enorm dragningskraft. De menar att kungligheter inte är ”bara kändisar” eftersom dessa 

inkluderar ett gensvar till skillnad från prestationsbaserade kändisskap. Varumärket är ett 

kändisskap representerat av arv och historia, som innebär att kungligheter ofta erhåller större 

respekt och tolerans än ”vanliga” kändisar. De moraliska skyldigheterna skiljer kungligheter 

från andra kändisar.26 Även annan forskning av Otnes och Maclaran berättar om att monarkier

i moderna samhällen bl.a. existerar som leverantörer av symboliska ceremoniella institutioner.

Medlemmar av samtida monarkier är eftersträvansvärda konsumtionssymboler för åskådarna 

och innehar flera viktiga funktioner på globala marknaden och: kungligheter–speciellt deras 

konsumtionsmetoder–har funktion som källa för tävlan, både monarkier emellan, inom 

monarkier och utanför. De ser monarkin jämställd med ett företags varumärke som ständigt 

måste vara aktuellt och konsekvent föryngras. Det har identifierat ”fem element” inom det 

grundläggande varumärket: ”kunglig” (av naturen inneboende) och de övriga fyra elementen: 

regala, relevanta, flexibla och respekterade. Alla måste tydligt innefattas för att en monarki 

ska kunna förbi populär och strategiskt lönsam – med andra ord, för sin överlevnad.27 

Disposition

Analyserna, slutsatser och framåtblick till nya forskningsområden är disponerade i olika 

avsnitt. Analysen påbörjas med att en redogörelse övergripande om klädsels betydelse för 

kungligheter, följt av en analys om hur Kronprinsessan Victoria balanserar begrepp som 

traditionell, modernitet och trend. I ett avsnitt undersöks hur Kronprinsessan balanserar 

mellan att vara upphöjd kunglighet och hur denna position kan ställas i relation till folklighet. 

Andra analyser fokuserar på Kronprinsessan och kungahuset som varumärken för Sverige och

25  Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel”,254.
26 Cele C. Otnes, Elizabeth Crosby, och Pauline Maclaran (2011) ,"Above Celebrity: Maintaining Consumers’ 
Experiences of Heritage-Based Fame", in NA - Advances in Consumer Research Volume 38, eds. Darren W. 
Dahl, Gita V. Johar, and Stijn M.J. van Osselaer, Duluth, MN: Association for Consumer Research, 2001:149
27 Cele C. Otnes och Pauline Maclaran (2016) Royalty: marketplace icons, Consumption Markets & Culture. 
Taylor & Francis.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10253866.2016.1220371
http://scholar.google.se/citations?user=87SCbHMAAAAJ&hl=sv&oi=sra
http://scholar.google.se/citations?user=lBRObQkAAAAJ&hl=sv&oi=sra
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monarkin. I ett avsnitt avseende utställningen om kungliga bröllopsklänningar analyseras 

Kronprinsessans brudklänning. En sammanfattning med avslutande kommentarer följer därpå.

I avsnittet ”framåtblick” skriver jag om lämpliga forskningsområden för fortsatta studier. Till 

sist tar jag upp under egen rubrik mina personliga reflektioner om den kunskap jag förvärvat, 

med fokus på uppsatsarbetet, och vad den förvärvade akademiska kunskapen betyder för mig.

ANALYS 

Kronprinsessan Victoria – Hur ska hon välja ut kläder till sina ämbetsutövningar? 

Analysen av hur Kronprinsessan Victoria gör sina klädval i praktiken har utgått från inter-

vjun med Törnqvist.28  Kronprinsessans kammarjungfru/stylist har berättat för mig om hur hon

arbetar med att samla information och få inspiration till Kronprinsessans klädval. Min analys 

efter intervjun med Törnqvist visar att planeringen av klädinköp inte skiljer sig nämnvärt från 

det arbete som andra personliga stylister/personalshoppers gör i sina yrken som inköpare. 

Törnqvist arbetar i Kronprinsessans tjänst på ett liknande sätt som andra personliga inköpare: 

Hon söker efter kläder som representerar den som ska bära dessa och tar hänsyn till vid vilket 

tillfälle kläderna ska bäras och vilka som kommer vara närvarande. Jag har i studien inte fått 

svar som tyder på uttalade eller nedskrivna strategiska mål med underliggande analyser inför 

inköp av klädsel till Kronprinsessan, vilket förvånat mig.

Törnqvist berättar även att det inte går att jämföra sig med andra Europeiska kungahus, mode-

mässigt och anslagsmässig, samt att det finns kulturskillnader mellan Europas hov. Enligt min

analys så finns det klara vinster att jämföra kungliga garderober. En jämförelse av kunglig 

klädsel historiskt och samtida, kan erbjuda den kunskap som kan vara skillnaden mellan ett 

mer eller mindre lyckat klädval. Det får inte minimeras eller bortses från att traditioner inom 

kunglig garderob är starka och att dessa traditioner är viktiga för att se kunglig garderob som 

genomtänkt, representativ och ett uttryck för en stabil monarki. Otvetydigt är att kunglig kläd-

sel fascinerar oerhört eftersom de kungliga kläderna inte bara är intressanta ur aspekter kring 

mode såsom t.ex. snitt och färg, utan symboliken i kläderna kan ses som kungliga uttalanden. 

Stöd till dessa resonemang i studien har jag funnit i BBC-dokumentären där det bekräftas hur 

mycket kunglig garderob lockat folk genom historien och gör så fortfarande.29 Där uttrycks att

man kan tro att världen har fel fokus eftersom den är så intresserad av folks garderober. Detta 

28  Bilaga 3.
29  ”Tales from the Royal Wardrobe” (produktionsår 2014).
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resonemang visar att det är viktigt att erkänna allvaret i intresset för kunglig garderob och att 

intresset följer förståelsen av sambandet mellan kunglig klädsel och de budskap kunglig-

heterna vill förmedla. Analysen i detta led är att om Kronprinsessan Victoria, genom med-

vetet teoretiskt förarbete gör sina klädval, så kommer hon ges fördelar att föra ut sina 

budskap. Jag stödjer mitt resonemang utifrån Goffmans dramaturgiskt förverkligande, att 

Kronprinsessans uppvisning i klädsel på olika scener kräver att hon följer ett visst manus och 

att hennes framträdande är övertygande. Ett framträdande på en scen utan en genomtänkt 

kostym gör att huvudrollen inte blir trovärdig och att budskapen inte når fram till åskådarna. 

Det är min uppfattning att detta är mer aktuellt nu än någonsin vad det gäller kunglig 

garderob. I dagens ständiga mediabrus, så krävs något extra för att få synas i en positiv 

kontext och kunna föra ut sina budskap. Törnqvist berättade vid intervjun att man kanske 

skulle fokusera mindre på Kronprinsessans kläder och mer på vad hon har att säga. Ett 

verktyg till den önskan kan enligt min analys vara en teoretiskt genomtänkt garderob. BBC-

dokumentären stödjer mina resonemang om vikten av analys för genomtänkt garderob. Precis 

som Elizabeth I konstruerade en bild av sig själv genom klädval och använde kläderna för att 

konstruera hennes egna bild utåt är det klart att garderoben gjorde monarken. Även Prinsessan

Diana har i dokumentären citerats från ett tillfälle när hon diskuterade klädval med en 

designer: What am I communicating if I am wearing this?30 

Kungliga garderoben har varit viktig genom historien och är så fortfarande. I varje enskild 

outfit har klädseln i åskådarnas ögon blivit sedda som ett uttalande och görs så fortfarande. 

Kläder har skapat kungligheters image och hjälpte att avgöra om de blivit älskade eller hatade.

Jag ser det som att en tydligt teoretiskt analyserad och genomtänkt garderob skulle kunna 

medföra klara fördelar och bättre förutsättningar för att budskapen som Kronprinsessans vill 

förmedla sprids på det sätt Kronprinsessan önskar. Kronprinsessan skulle också tydligare 

synliggöras i rollen såsom kunglighet med specifika uppdrag. 

Kronprinsessan Victoria – Kan hon vara trendig i sina klädval?

I min undersökning har jag tittat närmare på hur Kronprinsessan Victoria representerar sig 

själv och sin position genom modet, och specifikt om det finns möjlighet för en Kron-

prinsessa att vara modernt trendig eller om traditionell klädsel är den viktigaste funktionen i 

30 ”Tales from the Royal Wardrobe”.
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kunglig klädsel. I min intervju med Törnqvist tog jag upp frågan kring trender och moder-

nitet.31 Hon berättade att trender inte får ta över och att även om det är roligt med trender, och 

de kan prova på vissa trender av nyfikenhet, så känner de efter om det passar en Kron-

prinsessa eller inte. Trender anser Törnqvist kan vara snabba och med för mycket inslag av 

flärd och det anser de inte att de kan stå för, även om de ”följer med”. Kronprinsessan måste 

främst trivas och finnas i tiden, men ”modeprinsessa” är inte ett ord de vill använda. Istället 

använder de enligt Törnqvist mode som är representativt för hennes ställning och de samman-

hang hon ingår i. Hon anser det viktigare att Kronprinsessan känner sig fin och med det

utstrålar säkerhet. Kläderna får inte ta över i representationen utan ska finnas som en positiv 

kraft för att på ett enklare sätt utstråla och förmedla budskap. Intervjun med Nisser-Dalman 

visade också att klädseln bör vara modern, men inte ”crazy”. 32 Det är enligt Nisser-Dalman 

inte säkert att en prinsessa bör vara i modets framkant. Man ska promota svensk elegans, 

aldrig det galnaste. 

Kronprinsessan Mary av Danmark blev framröstad av brittiska tidningen Hello till den mest 

stilmässiga kungligheten vid Europas hov.33 Tidningen skriver om hur läderklänningar, 

vågade mönster och djärva blockfärger gjorde Kronprinsessan Mary till 2015 års mest 

eleganta kungliga stilikon andra året i rad och hur hon tagit över stilkronan från Hertiginnan 

av Cambridge, Kate. Hello skriver att Kronprinsessan Mary inte är rädd för att ta risker och 

illustrerar detta i ett bildcollage med de mest stilmässiga kläderna under perioden. 

I enkäten till modemedia ställde jag frågan om vad de, som stylister, skulle välja ut för kläder 

till Kronprinsessan inför ett högtidligare tillfälle av ceremoniell karaktär. Ett av svaren från 

modemedia var att de var medvetna om reglerna kring vad en ung Kronprinsessa får bära men

att de skulle vilja utmana henne en aning med plagg som hon är bekväm i, men med lite mer 

trendkänsla. Modemedia föreslog även en riktigt välskräddad kostym. Ett annat svar var att de

skulle satsa på färger som gör sig bra på bild eftersom kungligheter blir fotograferade ofta. 

Analysen ger av nämnt material i denna del,  att det skiljer sig mellan de olika monarkierna i 

hur en Kronprinsessa och blivande regent klär sig ur perspektivet trendig och traditionell. 

Utifrån mina intervjuer med Törnqvist och Nisser-Dalman så uppträder ett mönster i att 

Kronprinsessan Victoria inte "får" vara så trendig och att det inte är säkert att hon ska vara i 

31  Bilaga 3.
32  Bilaga 2. 
33  http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3377043/Princess-Mary-s-best-style-moments-2015.html
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modets framkant. Det viktigaste anses vara att Kronprinsessan trivs i sina kläder, känner sig 

fin och är representativ för sin position. Analysen utifrån intervjuerna visar att hon inte får 

"sticka ut". Analysen i denna del och det bakomliggande resonemanget från framförallt mina 

intervjuer har jag jämfört med Kronprinsessan Marys representation i klädsel som innebär en 

djärvare approach till kunglig trendig klädsel, vilket resulterat att hon ses som framröstade 

kunglig stilikon precis som tidigare, Duchess of Cambridge. Bildspelet i artikeln om Mary 

visar tydligt på en användning av klara och starka färger, gärna i block. En annan sak som är 

markant annorlunda i jämförelse med Kronprinsessan Victorias klädsel är användningen av 

välskräddade kostymer och så kallade "pantsuits". Analysen av mig visar att klädvalen mellan

de olika moderna Europeiska monarkierna för de blivande regenterna. Kronprinsessan 

Victoria klär sig mer modest och sticker inte ut såsom de blivande regenterna i Storbritannien 

och Danmark gör. 

Kronprinsessan Victoria har inte en uttalad stil i enlighet med det Jacob Östberg skriver om i 

“Style”.34 Östberg menar att för det mesta när stil diskuteras är det avsett för när en aktiv 

hållning tas när det gäller konsumtion. Stil är avsiktlig kommunikation. För att identifieras 

som stil, behöver konsumtionsaktiviteter normalt uppfattas som avvikande från en mer eller 

mindre sammanhängande idé av mainstream. I denna del känner jag inte att Kronprinsessan 

Victoria har en uttalad stil som avviker från det traditionellt nedtonade kungliga utan i att  

klädvalen är mainstream. Uppmärksamhet såsom stilikon, på ett positivt sätt med positiva 

framtoningar, kan erbjuda Kronprinsessan att synliggöras och i förlängningen sprida sina 

åsikter och budskap. 

Bourdieus teorier kring kampen på modefältet avseende definitionen av vad som anses vara 

bra mode, är tillämpbara på denna analys. Kronprinsessans symboliska kapital är 

situationsbestämt på fältet hon agerar och kopplat till hennes habitus. Analysen bekräftas av 

teorierna, däremot så är det inte i kontrast att Kronprinsessan såsom kunglighet på den 

offentliga scenen i sin ämbetsutövning, kan utföra specifika investeringar och insatser genom 

klädval för att visa olika ställningstagande om bra mode som även är trendskapande. Det är 

Kronprinsessans symboliska kapital som ger henne stora möjligheter att visa på vad hon anser

vara bra mode. Denna analys om möjligheten till användning av "bra mode" och en "image" 

får jag bekräftad av BBC-dokumentären där det framgår att Drottning Victoria konstruerade 

34 Jacob Östberg (2011), “Style”, i The Encyclopedia for Consumer Culture, Dale Southerton (ed.), Thousand 
Oaks, CA: Sage.
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sin egen identitet och var besatt av teater till den grad att hon klädde upp hela hennes familj 

och vänner på porträtt och till baler, på ett sådant sätt att hon själv skulle ”sticka ut”. 

Drottning Victorias synlighet och identitetsskapande låg i att hon "stack ut" och enligt 

dokumentären var det anledningen till att hon vann folkets hjärta och gjorde monarkin populär

igen. Min samlade bedömning i denna del av analysen är att det inte finns nackdelar med att 

"sticka ut" eller visa trend i kunglig garderob, så länge det görs på ett genomtänkt och av 

allmänheten accepterat sätt. Det finns alltså klara vinster med att "sticka ut" och vara trendig, 

vilket innebär att mainstream i klädval kan medföra nackdelar i ämbetsutövningen. Mitt 

resonemang stödjs också av tidigare konsumtionsforskning av Otnes och Maclaran i vilken de

gör klart att medlemmar av samtida monarkier fungerar som eftersträvansvärda 

konsumtionssymboler för åskådarna.35 Kungligheter innehar flera viktiga funktioner på 

dagens globala marknader. Kungligheters konsumtionsmetoder kan fungera som källa för 

tävlan, både monarkier emellan, inom monarkier och utanför. Det finns alltså klara vinster i 

att jämföra monarkier, inte bara för skapande av konsumtionsmönster utan även såsom 

förebilder för allmänheten. 

Det faktum att kunglig garderob kräver många hänsynstaganden och planeringen av klädköp

kräver djup kunskap om monarkier historiskt och samtida kan inte nog uttryckas. Det finns

även exempel i historien där kungligheter har gjort för mycket, eller snarare gått för långt i sitt

modeintresse. Exempel där kunglig garderob och individualitet inte accepterats av folket. I

BBC-dokumentären  diskuteras  hur  Edward VIII,  redan innan hans  kritiserade  relation  till

Wallis Simpson, inte var accepterad på grund av hans kungliga garderob. Han klädde sig i

fritidskläder på fel ställen och i fel situationer och gick över gränser som inte borde överträtts.

Han abdikerade inte på grund av modeval, men enligt den allmänna opinionen var han var

alltför  modern.  I  dokumentären  berättas  att  om han inte  var  klädd som en kunglighet,  så

betedde han inte som en kunglighet och det innebar avsaknad av moral. Det sätt han valde

mode och konstruerade sin garderob hade inverkan på många unga samtida kungligheter, och

än idag på så sätt att kunglig garderobs ständiga fråga är: How to respond to fashion?36 

Detta stödjer min analys att de nackdelar av att vara trendig klädd, inte är trendig kunglig 

klädsel i sig, utan snarare en okunskap eller nonchalans för scenen, huvudrollerna, med-

35 Cele C. Otnes, Elizabeth Crosby, och Pauline Maclaran (2011) ,"Above Celebrity: Maintaining Consumers’ 
Experiences of Heritage-Based Fame", in NA - Advances in Consumer Research Volume 38, eds. Darren W. 
Dahl, Gita V. Johar, and Stijn M.J. van Osselaer, Duluth, MN : Association for Consumer Research, 2001:149.
36  ”Tales from the Royal Wardrobe”.
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aktörerna och åskådarna. Det är av vikt att den kungliga huvudrollsinnehavaren respekterar 

sin roll genom att respektera den scen man agerar på genom att vara klädd på ett adekvat sätt i

respekt för åskådarnas tolkning. Manus måste följas och klädseln gör huvudrollen. 

Det finns också andra aspekter på kunglig garderob och relationen inom en monarki enligt s.k.

successions ordning. Kronprinsessan Victoria har en avgörande roll inom Sveriges monarki 

såsom blivande drottning. Denna roll medför enligt analysen att hon bör vara framträdande 

även inom kunglig klädsel i jämförelse med de övriga prinsessorna inom kungahuset. Med 

Kronprinsessans roll följer ett helt annat ansvar än de som övriga prinsessor inom kungahuset 

har. Jag har också funnit stöd för mitt resonemang i BBC-dokumentären där det bl.a. 

diskuteras om de dyra och extravaganta tyger som älskades av engelska kungligheter men 

som kritiserades efter andra världskriget. När Dior höll en modeshow i London för 

kungligheter kunde inte Elizabeth närvara, såsom framtida drottning. Elizabeth kunde inte 

vara alltför modern, lika cool och chic, som hennes yngre syster prinsessan Margret. Med 

Elizabeths position kom ansvar och därför gjorde hon andra modeval anpassade för henne 

såsom regent. Färgerna blev ett sätt att ”sticka ut”.

Frihammar har skrivit om monarki i samband med modernitet. Hans resonemang stödjer mig i

min uppfattning att en Kronprinsessa i tiden visst kan vara modernt trendig, så länge man är 

medveten om rollen och hur den mottas. Frihammar menar att begreppet ”modern” kan tolkas 

på olika sätt, det kan betyda samtida och ges positiva associationer, eller modernt=inne. 

Modernitet är också kopplad till teorier kring specifika tidsperioder med specifika förut-

sättningar och att ”framträdande drag är människors medvetenhet om sig själva som 

rollspelare i ett socialt och samhälleligt samspel”.37

Kronprinsessan kan, och bör,  enligt min analys vara mer modernt trendig så länge det finns 

medvetande att varje klädval ses såsom ett symboliskt uttalande. Just trendigheten och 

moderniteten, skulle kunna fylla viktiga funktioner och erbjuda Kronprinsessan nya 

möjligheter att tydligare och mer iögonfallande representera sin roll, sina intressen och 

kungahuset. Analysen ger också att Kronprinsessan Victorias klädsel är mer ”försiktig” än 

annan samtida monarki, i jämförelse framförallt med Kronprinsessan Mary. Ett analytisk 

arbete inför klädvalen till varje ämbetsutövning utifrån olika hänsynstaganden och med aktiva

ställningstaganden, kan enligt min uppfattning erbjuda Kronprinsessan både nya och 

37  Frihammar, Ur svenska hjärtans djup – en reproduktion av samtida monarki, 179.
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utsträckta möjligheter att på den offentliga scenen framföra hennes budskap, utan på 

bekostnad av kunglig stabilitet och värdighet. 

Kronprinsessan Victoria – Kan kunglig garderob vara folklig? 

I min intervju med Nisser-Dalman fick jag veta att Kronprinsessan på ett fantastiskt sätt är 

personlig utan att vara privat i det sätt hon möter människor.38 Kronprinsessan har en förmåga 

att vara uppsluppen och humoristisk, utan att för den delen tappa i värdighet, vilket grundar 

sig i personlighet, men också skicklighet. Något jag också fick uppfattningen av vid mina 

personliga möten med Kronprinsessan när jag var barn. Även om hon kan vara blyg privat, så 

vågar hon bjuda på sig själv, vilket bara en riktigt trygg person kan göra enligt Nisser-

Dalman. Detta uttalande visar enligt min analys en utåtriktad Kronprinsessa med stor kunskap

och vilja till goda sociala relationer i sin ämbetsutövning med respekt för alla hon interagerar 

med. Törnqvist berättade för mig när jag ställde frågan om Kronprinsessan Victoria utifrån 

perspektivet upphöjd kunglighet, att såsom blivande drottning inom kungahuset har hon mer 

plikter, engagemang och större ansvar i sin roll. När resonemanget ställdes i kontexten klädval

ifrågasatte dock Törnqvist denna kontext och menade att hon ska vara representativ för 

positionen och rollen. Hon berättade också att kläder får enormt fokus, men balansen mellan 

representativ och lagom innebär att inte låta kläderna ta över. Det faktum att Kronprinsessan i 

allt större utsträckning använder den billigare varianten av haute couture, dvs. ready-to-wear, 

menar Törnqvist är att det fortfarande är hantverk, emedan det blir en annan sorts exklusivitet 

när klänningar sys upp på beställning. Törnqvist berättar att en kunglighet kan bära en 

klänning som kostar 199 kr från ett lågprismärke, bara det passar tillfället och man kan bära 

upp den. Allt beror enligt henne på hur man bär upp plaggen, det finns inga tabun. I egenskap 

av hovstylist finns målet att använda ”både högt och lågt”. De tittar på stilen och vad 

Kronprinsessan kan passa och trivas i, oavsett vilket märke det är, för trivs man i plagget kan 

man också utföra sitt jobb med en annan säkerhet och lust enligt Törnqvist. Om folklighet och

folkets syn på Kronprinsessan klädval menar Törnqvist att folket vill se det gyllene, men att 

deras syn är att man kan få det gyllene ur både högt och lågt genom att twista till det att se 

kungligt och representativt ut. När vi vid intervjun gick över till frågor om lyx berättade 

Törnqvist att de försöker hålla nere kostnaderna genom att inte bara använda sig av dyra 

38 Bilaga 2.
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märken. Samtidigt har Kronprinsessan så många engagemang att klädseln också har krav på 

kvalitet och snitt för att hålla länge. Lyxresonemanget avslutades med att Törnqvist berättade 

om hur den förändrade mediabevakning medför att de använder både högt och lågt.

Analysen utifrån intervjuerna är att Kronprinsessan har en väl utvecklad social förmåga som 

gör det naturligt och enkelt för henne att umgås med alla människor, oavsett bakgrund. Jag tar

stöd i min analys även från Bourdieus teori att man genom att avläsa en människas kropp kan 

avgöra deras sociala bakgrund. Kronprinsessan har växt upp och in i rollen som blivande 

regent och i den rollen har hon många engagemang i sin ämbetsutövning som bekräftas när 

man ser hennes kalender på Kungahusets hemsida. Min analys av Kronprinsessans klädsel, 

visar att resonemangen från hovet är att Kronprinsessan ska vara representativ och trivas i sin 

klädsel. Jag ser inte att de anser att det skulle spela någon roll om kläderna är billig 

konfektion, ready-to-wear eller skräddarsydd haute couture, så länge Kronprinsessan trivs i 

kläderna och de representerar hennes roll i rätt sammanhang. Detta synsätt visar på att 

diskussioner utifrån Kronprinsessans upphöjda position såsom blivande regent inom 

kungahuset och i jämförelse med de andra prinsessorna, får stå tillbaka i resonemangen,  Jag 

har i min studie inte heller funnit några strategier för att Kronprinsessan ska "sticka ut"  inom 

kungahuset i jämförelse med de andra prinsessorna, snarare tvärtom. Strategier saknas för att 

visa Kronprinsessan i olika sammanhang såsom den extra upphöjda. Det kan bero på ett 

kunskapsglapp eller bero på en ej uttalad eller önskvärd strategi. Kanske arbetar Törnqvist 

medvetet med att kunglig garderob inte bör visa kunglig upphöjdhet från monarkin och inom 

monarkin? Kanske finns det en rädsla att kunglig upphöjdhet skulle kunna skapa negativ press

eller inte anses folkligt? Analysen ger dock svaret att ett välkonstruerat och analyserat 

erkännande av Kronprinsessans upphöjdhet tvärtom kan ges många fördelar inför media och 

folket och i förlängningen även stärka monarkin och respekten för kungahuset. 

Min analys i detta led avslutas med att jag anser att det krävs mer mod, mer teoretisk 

kompetens och mer genomtänkta klädval för Kronprinsessan Victoria i sin ämbetsutövning. 

Folket, åskådarna, i en skapad scen utifrån kunglig garderob i offentlig ämbetsutövning vill se

huvudrollen såsom autentiskt även i klädvalen. Kronprinsessans roll innebär att hon innehar 

prinsesshuvudrollen och framträder främst med allas blickar på sig. Inte bara åskådarna utan 

även medaktörerna, i form av de andra kungligheter eller hovet, är där för att göra 

kungligheten genom klädvalen. Konstruktionen skapar den kungliga magin. Goffman menar 
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att överföring av en speciell situationsdefinition sätter moralisk press på åskådare och tvingar 

dem att behandla individen på ett speciellt sätt. Tillsammans med andra agerar vi i olika 

fastslagna roller och bekräftar fasader genom vårt agerande och om detta ska fungera 

framgångsrikt krävs beslutsamhet. Min analys ur Goffmans teori är att det krävs beslutsamhet 

även i kunglig garderob för att Kronprinsessans roll bekräftas av t.ex. andra kungligheter och 

folket. Att Kronprinsessan Viktoria inte bör ”sticka ut” i rollen är enligt mig varken positivt 

eller ett modernt ställningstagande för monarkin. Detta ger mig uppfattningen om att det krävs

analytiskt förmåga för att skapa en kunglig garderob som balanserar upphöjd kunglighet och 

folklighet, vilket jag också får stöd av i BBC-dokumentären där det framgår med all tydlighet 

hur Elizabeth I skapade makt och majestät genom att kontrollera sin image väldigt noggrant. 

Analysens del i att Kronprinsessan Victorias roll genom klädsel ska visa på upphöjd 

kunglighet, stöds också av Paula von Wachenfeldts resonemang om att varje samhälle skapar 

sin egen lyx. Lyx, menar von Wachenfeldt, har genom historien visat sig behövas för att 

tillfredsställa och visa på status och makt för dem som har råd med den.39 Som anförts ovan 

och med stöd av denna forskning, så behövs lyx för att visa på stark monarki. I min studie, 

specifikt Kronprinsessan Victorias klädsel. Lyx behöver dock inte innebära dyra extravaganta 

kläder, det kan likaväl innebära kläder som är exklusiva i att de bara bärs av Kronprinsessan 

eller är mer framträdande i färger och med tydlig symbolik. 

I min studie ville jag forska i om Kronprinsessans idéer kring klädval och kunglig garderob 

har förändrats, även hennes syn på tillgång till inhemska designers. Kronprinsessan själv har 

diskuterat bl.a. klädsel i intervjuer med Lindqvist och författaren berättar att kläder och mode 

är viktigt för en blivande drottning men inte alltid så lätt. Victoria har berätta att: 

Jag har inga anlag alls för mode och smink, inte som Madeleine. Jag är tacksam 

att jag får hjälp med det numera. Jag försöker använda svenska kläder så mycket

som möjligt, jag är stolt över att vi har fina svenska modehus med kläder som 

jag kan visa upp utomlands, men det svenska utbudet av galaklänningar är 

ganska begränsat. Därför blir det tyvärr ofta utländska modeskapares kläder vid 

banketter och officiella tillställningar. Jag vill gärna klä upp mig. Det är mitt sätt

att upphöja och visa respekt för dem som bjuder in mig.40

39  Paula von Wachenfeldt (2013), ”The Language of Luxury in Eighteenth-Century France” in Fashion in 
Popular Culture. Bristol/UK: Intellect.

40  Lindqvist, Herman (2009). Victoria: drottning med tiden. Stockholm: Bonnier fakta, 156.
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 Kronprinsessan berättade vidare: ”Min garderob är nämligen inte så stor som man kanske 

skulle tro.”41 Enligt min analys så stöds mina resonemang också i tidigare forskning ovan 

avseende Kronprinsessan självbild i hur hon själv anser att hon inte har anlag för mode och 

smink och att det är en av anledningarna till att hon har valt att få hjälp med kunglig garderob.

Det är dock otvetydigt att Kronprinsessan gillar att klä upp sig, upphöja och visa respekt för 

de hon träffar.  Analysen i detta led är att en alltför nedtonad stil, som kanske inte är 

Kronprinsessans egna aktiva val, medför en minskning i möjligheterna att föra ut budskap. 

Kronprinsessan Victoria har i sin roll och via sitt ämbete viktiga uppdrag och kontakter i olika

exklusiva forum och då borde det finnas strategier att använda klädval som ”sticker ut”. 

Uppmärksamhet inte bara för hennes position som kunglighet, utan för att belysa de ämnen 

Kronprinsessan engagerar sig för såsom natur, miljö- och vattenfrågor som finns redogjort 

under nästa avsnitt. 

Kronprinsessan Victoria – Hur kunglig garderob använts i rikets tjänst

Kronprinsessans klädsel - Främjande av svenskt näringsliv och svenskt mode?

I min intervju med Nisser-Dalman kom det också fram att Kronprinsessan i sin roll är ambas-

sadör för svensk industri, svensk tillverkning och svensk design. Detta bekräftas av tidigare 

forskning då Lindqvist i intervjun 2009 ställde frågan till Kronprinsessan om hur hon ser på 

sig själv om tio år? Victoria hoppades då att svenska folket skulle ta till sig Daniel och att de 

tillsammans kunde leva upp till alla förväntningar på dem och göra största nytta för landet. 

Hon berättade också att hon är stolt över att få visa upp vad vi har i Sverige med bl.a. 

högklassiga produkter, företagsamhet och en underbar natur.42 I intervjun med Lindqvist 

berättade också Kronprinsessan att hon försöker använda svenska kläder så mycket som 

möjligt, men att det svenska utbudet av galaklänningar var ganska begränsat och därför ofta 

blev utländska modeskapares kläder vid banketter och officiella tillställningar.43. I min 

undersökning har jag sökt svar till om Kronprinsessans idéer kring sin klädsel har förändrats 

och om tillgången till inhemska designers, även haute couture förändrats. Analys av det 

kvantitativa materialet, bildinsamlingsmaterialet, visar att svenskt mode har använts vid 

41  Lindqvist, Victoria: drottning med tiden, 132

42  Lindqvist, Victoria: drottning med tiden,  156.
43  Lindqvist, Victoria: drottning med tiden, 132, 156.
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ämbetsutövningar vid 44% av tillfällena. I intervjun med Törnqvist ställde jag frågan om det 

skett någon förändring sedan Lindqvist intervju 2009 i hur man ser på tillgången till svenskt 

mode. Törnqvist svarade att de nu hittar fler galaklänningar av svenska designers och att de 

låtit H&M sy galaklänningar till Kronprinsessan. Ambitionen enligt Törnqvist är att utöka 

andelen svenska galaklänningar, så inför varje representation resonerar de: 

Vad kan vi använda som är svenskt? Vi ser alltid vad vi kan använda som är 

svenskt, och det är absolut nummer 1. Går inte det, då går vi vidare!44

I min studie har jag på internet i jämförelse undersökt Hertiginnan av Cambridges sätt att 

använda nationellt mode, inte bara vid sina officiella åtagande nationellt utan även 

internationellt.45 Enligt källorna visas exempel på hur klädvalen anpassas till besök i utlandet 

och en redogörelse kompletterad med 316 bilder av officiella framträdanden av Hertiginnan 

av Cambridge de senaste åren. Min analys i en jämförelse med Kronprinsessan Victorias 

klädval visar att, förutom att det använts mer nationell design av Hertiginnan av Cambridge, 

att det även finns en underliggande teoretisk analys av klädseln inför både statsbesök i 

utlandet och i nationell ämbetsutövning. Hennes kungliga garderob är ofta framtagen utifrån 

aspekter som symboler i färger, snitt, applikationer och accessoarer på ett genomtänkt vis. 

Vad som jag också ser tydligt är hur klädvalen, särskilt de symboliska valen, får enorm 

massmedial internationell spridning. Som ett exempel kan jag nämna valet av brittisk design 

vid ankomsten till "Canada touren", där färgvalen på klänningen utgått från Kanadas flagga, 

vilket både uppskattades av värdnationen och blev en massmedial hit. Det finns andra 

aspekter i jämförelsen med Hertiginnan av Cambridges garderob, som innebär en större 

budget.46 

Enligt min analys är det dock inte storleken av anslaget som ger grunden för en teoretiskt 

uppbyggd och analyserad kunglig garderob. Det är arbetet bakom och den teoretiska 

kunskapen inför klädvalen till ämbetsutövning och på vilka sätt man genom dessa klädval kan

upphöja och hedra de man träffar, det land man besöker och även hur man representerar sitt 

land på bästa sätt.

44 Bilaga 3.
45  http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4048352/How-Kate-sported-designer-clothes-worth-170-000-

year.html http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/kate-middleton-duchess-of-cambridge-style2/
46  http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4048352/How-Kate-sported-designer-clothes-worth-170-000-

year.html.

http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/kate-middleton-duchess-of-cambridge-style2/
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Mitt resonemang stöds även av BBC-dokumentären där vikten av nationellt mode enligt 

tradition och genom historien är otvetydig. Dokumentären tar upp Drottning Victoria som 

älskade kläder. Hon var mycket intresserad av mode och mycket medveten om kraften som 

mode hade i att forma den allmänna opinionen. På alla Drottningens stora offentliga 

framträdanden bar hon alltid brittiskt mode och detta faktum uppmärksammades och 

klargjordes alltid i bl.a. tidningar där de beskrev hennes kläder från ett speciellt evenemang.

Kronprinsessans klädsel – Medvetna miljöval med hänsyn till natur och vatten?

Kronprinsessan Victoria har visat på sitt engagemang för miljön, vilket hon delar med sin far. 

I januari 2016 utsedde FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon henne till ambassadör för 

Agenda 2030, vilket innebär att på olika sätt arbeta för FN:s mål för hållbar utveckling47. I 

Lindqvists intervju med Kronprinsessan 2009 berättade att hon hoppades att Sverige kommer 

visa att de har en stor roll att spela i synnerhet på miljöområdet där landet kommit långt med 

sitt engagemang och medvetenhet”.48 I min intervju med Törnqvist framgick att i Kron-

prinsessans klädval finns aktiva klädval med bl.a. återanvändning och att tänka ekologiskt. 

Törnqvist redogjorde för hur vi i Sverige lärt oss att äta ekologiskt och via detta synsätt har 

det utvecklas kring tankar om hållbarhet och inkluderar numer alltifrån kläder, till hud- och 

hårvård. Hon berättade hur klänningar som redan finns i garderoberna frekvent återanvänds 

också inom familjen och genom generationer, som exempel bär Prinsessan Estelle klänningar 

som Kronprinsessan använt som barn. Törnqvist menar att det alltid finns möjligheter och förs

resonemang kring att återanvända och att hennes uppfattning är att svenska kungahuset är det 

som är bäst på att återanvända kungliga kläder. Törnqvist berättar också att valen att använda 

H&Ms Concious är att företaget ligger i framkant på hållbarhetsområdet. H&M har enligt 

henne resurser och lägger ner enorm tid och engagemang på dessa frågor, vilket hon anser är 

jätteroligt då det är ett stort svenskt företag. Törnqvist fortsatte att berätta hur Kronprinsessan 

är engagerad i återvinning och för konsument resonemang kring inköp av produkter, dess 

ursprung och framställning, med målet att konsumera rätt för att inte förstöra världen. 

Törnqvist resonerar också kring vikten av att inte slänga kläder, som istället bör återvinnas 

47 Maria Gunnarsson (2016). Det kungliga året 2016. Skyllberg: Bild & Kultur, 51.
48 Lindqvist, Victoria: drottning med tiden, 156.
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antingen som nya tyger alternativ säljas second hand. Även om H&M är i framkant på miljö-

området så finns det andra svenska märken som arbetar på liknande sätt som de använder sig 

av och enligt Törnqvist tar kungliga familjen alltmer ställning till sitt ansvar och använder 

gärna ekologiska produkter som en del av miljötänket. Min hypotes inför undersökningen var 

att jag hade en föraning att Kronprinsessans klädval gjordes med andra hänsynstaganden än 

andra monarkier, vilket bekräftas i min analys av intervjun med Törnqvist. Kronprinsessan 

visar inte bara med sitt uppdrag för FN och sina medvetna klädval ur ett hållbarhetsperspektiv

att hon värnar naturen precis som sin far. Kronprinsessans klädval utifrån intervjuerna visar 

att hon ligger rätt i tiden och är en modern kunglighet med ansvar inför framtiden. 

Mitt kvantitativa bildinsamlingsmaterial av Kronprinsessan Victorias klädsel i kunglig 

ämbetsutövning visar att hon använt uttalad och allmänt känd miljövänlig design vid 14% av 

dessa tillfällen. Detta gör att analysen i denna del kan visa på att ambitionerna är höga men 

inte slagit igenom helt i klädinköpen under de senaste 3 åren. I mitt bildinsamlingsmaterial 

kan jag inte utläsa att det skett en utökning av miljövänlig design i valet av kläder till Kron-

prinsessan Victoria det senaste året. Därför vill jag vara kritiskt till mitt eget begränsade 

material i detta led då det är möjligt att en fullständig undersökning av klädvalen under 

senaste året givit en annan procentuell fördelning. Mot bakgrund av bildinsamlingsmaterialet 

som ändå ligger vid handen och utgörs av de massmedialt mest uppmärksammande och 

spridda ämbetsutövningar, ger analysen i detta led att det är Kronprinsessans engagemang för 

miljöfrågor och den massmediala uppmärksamheten som användningen av H&M Concious 

fått, som ligger bakom min uppfattning av att Kronprinsessan använt större andel kläder ur ett

hållbarhetsperspektiv, än vad som faktiskt skett utifrån mitt bildinsamlingsmaterial. 

Kronprinsessan Victoria  - Monarkin som varumärke genom kunglig klädsel?

Nisser-Dalman framhöll att kunglig klädsel ska vara rätt i tiden, rätt i situationen, rätt för de 

närvarande personerna och rätt i förhållande till andra kungliga personer. Hon berättade också

att kungligheterna är de främsta representanterna för varumärket Kungl. Hovstaterna och 

Kungafamiljen och detta är ett varumärke som andra och måste vårdas och promotas. Enligt 

min analys så har jag redogjort för många områden inom tidigare analysavsnitt som visar på 

det sätt Kronprinsessan Victoria genom klädseln marknadsför sin roll såsom varumärke för 

Kungl. Hovstaterna och Kungafamiljen. Utvald klädsel i sin ämbetsutövning har genom inter-
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vjuerna visat att Kronprinsessan Victoria har önskan att prioritera bland annat nationellt 

mode, främjande av svenskt näringsliv och design samt att hon har ett djupt engagemang och 

intresse för miljöfrågor som det finns en ambition att avspegla i klädvalen. Analys ger att 

Kronprinsessan inte enbart är en kunglighet per definition, hon är ansvarstagande, hennes 

kunskaper relevanta, hon är flexibel i sin utveckling och respekterad vilket ger legitimitet 

såsom modern kunglighet för framtiden och stärker varumärket, Sveriges monarki. Mitt 

resonemang stöds också av Otnes, Crosby och Maclaran som skrivit om kungligheter, med 

utgångspunkt från det brittiska kungahuset såsom ”globalt varumärke”. De skriver att varu-

märket är ett kändisskap representerat genom arv och historia, vilket medför att kungligheter 

ofta erhåller större respekt och tolerans än ”vanliga” kändisar, men de moraliska skyldig-

heterna skiljer dem från andra kändisar.49 Otnes och Maclaran har skrivit att monarkin kan 

jämställas med ett företags varumärke som ständigt måste vara aktuellt och konsekvent 

föryngras. Författarna skriver att det första av ”fem element” inom varumärket är ”kunglig” 

och självklar per definition. De resterande fyra elementen: regala, relevanta, flexibla och 

respekterade, är beståndsdelar som tydligt måste finnas för att en monarki ska kunna förbi 

populär och strategiskt lönsam – i förlängningen - för sin överlevnad.50 Resonemanget stödjer 

min analys om Kronprinsessan och hennes prioriteringar i klädval för representation på den 

offentliga scenen. Tidigare forskning stödjer också att Kronprinsessan förhåller sig till sin roll

korrekt och även tar in de roller som andra spelar genom att varumärket i och med att  

varumärket Kronprinsessan Victoria är lönsamt och att hennes popularitet och förmågor gör 

att hon i rollen förkroppsligar de fem elementen. Min analys stöds också av Frihammar som 

skriver att den svenska monarkin tveklöst är populär och en majoritet av befolkningen vill 

behålla den. Frihammar har ställt sig själv frågan: ”Hur passar kunglighet och undersåtlighet 

in i ett sammanhang där människan ser sig själv utifrån och förhåller sig till de roller man 

själv och andra spelar?”51Genom sin ambition att via klädsel visa på prioriteringar så visar 

Kronprinsessan att hon är medveten om tiden hon lever i och vilka utmaningar som finns inför

framtiden, inte minst på miljöområdet. Analysen stöds också av Kronprinsessans egna 

49 Cele C. Otnes, Elizabeth Crosby och Pauline Maclaran (2011) ,"Above Celebrity: Maintaining Consumers’ 
Experiences of Heritage-Based Fame", in NA - Advances in Consumer Research Volume 38, eds. Darren 
W.Dahl,  Gita V. Johar, and Stijn M.J. van Osselaer, Duluth, MN : Association for Consumer Research, 
2001:149
50 CC Otnes och P Maclaran (2016) Royalty: marketplace icons, Consumption Markets & Culture. Taylor & 
Francis
51  Frihammar, Ur svenska hjärtans djup – en reproduktion av samtida monarki, 183.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10253866.2016.1220371
http://scholar.google.se/citations?user=87SCbHMAAAAJ&hl=sv&oi=sra
http://scholar.google.se/citations?user=lBRObQkAAAAJ&hl=sv&oi=sra
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uttalade ambitioner i intervjun med Lindqvist. Hon lever som hon lär, hennes prioriteringar 

för klädval i ämbetsutövningen på den offentliga scenen, visar att hon agerar i rollen väl och 

övertygande. Kronprinsessan berättade redan 2009 för Lindqvist att:

Monarkin överlever om den kan anpassas till och formas efter tidens krav. När 

den dagen kommer är jag beredd att bli Sveriges drottning. Det skulle vara 

sorgligt om det kulturarv med allt sitt innehåll, som mina förfäder i många 

generationer arbetat för att hålla samman, skulle spolieras.52 

Analysen i denna del stöds av tidigare forskning där Frihammar menar att Kronprinsparet 

representerar ett modernt kungahus: ”nationellt enade, tillgängliga men ouppnåeliga, 

rekorderliga men spännande. Inte minst kan de representera kontinuitet och agera varumärke 

för Sverige”.53

Kronprinsessan Victoria – Hur ser modemedia på klädvalen?

I Modeologi – en introduktion till modevetenskap skriver Kawamura hur viktigt det är vad 

modeskribenter väljer ut för mode, både för designerna och konsumenter. Modeskribenterna 

avgör vad som är mode eller inte, vad som är flyktigt eller kommer att bestå. Efter sina 

utvärderings- och urvalsprocesser övergår de till spridningsprocessen som gör deras val  

kända. Mode har stort inflytande över hur vi klär oss och tänker och framför allt har 

modetidningarna en viktig funktion att fylla genom att de direkt tjänar modeindustrins 

intressen.54 I min studie har jag undersökt om/hur Kronprinsessan Victorias klädval i 

ämbetsutövning och som varumärke för Sverige och svenskt näringsliv uppmärksammas, 

förvaltas och sprids i modemedia. Tar modemedia sitt ansvar i denna del, att genom sitt 

inflytande och inte minst sin spridningsprocess, eftersom de har en viktigt funktion i att tjäna 

svensk modeindustrins intressen? De enkäter som sändes ut till de fem största och mest lästa 

modetidningarna, räknat i upplagor och nätversioner, syftade att få svar på bl.a. dessa frågor. 

Enkäten sändes även till en annan tidning som inte är ett modemagasin på definition, men 

ändå bevakar celebriteter, kungligheter och kunglig garderob, Svensk Damtidning. 

52  Herman Lindqvist, Historien om alla Sveriges drottningar : från myt till helgon drottning i tiden, 
(Nordqvist:Stockholm, 2006), 530

53  Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel”, 254.
54  Yuniya Kawamura (2007). Modeologi: introduktion till modevetenskap. Stockholm: Norstedts akademiska 

förlag, 127-129
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Av modetidningarna fick jag endast svar från en tidning, Damernas Värld. Trots flertalet 

upprepade påminnelser med hänvisning till betydelsen av modemedias svar för min studie, så 

valde två stycken tidningar, ELLE och Metro Mode, att inte svara överhuvudtaget. CHIC 

meddelade förhinder p.g.a. sjukdom emedan Plaza Magazine meddelade att de inte ”bevakar”

Kronprinsessan Victorias mode. 

Utan att göra en djupanalys, eftersom ämnet vid handen inte är modemedia, så tyder denna 

”tystnad” på bristande ansvar i sin roll att sprida ”bra mode” i detta led. Moderedaktörernas 

resonemang eller avsaknad av resonemang, vad det gäller Kronprinsessan klädval i ämbets-

utövning såsom varumärke för Sverige i en uppvisning av svensk och miljövänlig design, är 

för mig märkligt. Min begränsade analys i detta led, då denna fråga inte ingår som 

övergripande frågeställning i studien, är att modemedia inte tar sitt ansvar. Anledningen till 

detta kan vara att modetidningar idag, med minskade upplagor, gör allt för att överleva 

ekonomiskt och i detta led ger utrymme till de som betalar annonser. Inte bara rena annons 

sidor ger intäkter, utan jag tror även att det finns ett överspill på denna annonsmakt även i 

redaktionellt material. Frågan jag ställer mig är om de idag, såsom moderedaktörer, verkligen 

avgör vad som är bra mode? Eller är det globala modeindustrin som genom annonsköp 

dikterar vad som är bra mode och även i viss mån genom redaktionellt material? Som sagt, 

utan djupare analys, så är det min uppfattning att moderedaktörernas fokus idag och idéer 

kring spridning av bra mode och främjande av frågor som miljövänlig och svensk design, i 

kontexten – bra mode, får stå tillbaka. Min syn på detta, i fall det är korrekt, är att denna 

utveckling är negativ och främjar inte svenskt mode, svensk design och inte heller Sveriges 

position i framkant på miljöområdet, snarare tvärtom genom aktiv tystnad.

Åter till enkätsvaren, vilka utgår från tidningarna Damernas Värld och Svensk Damtidning. 

De svarar att Kronprinsessan är någon som vi ska vara stolta över och främja, och om hon 

brinner för svenskt mode vill de gärna se att hon tar mer ställning och blir en förebild för håll-

barhet, då modebranschen ligger i framkant. De anser det viktigt att skriva ut vilka märken 

hon bär och hur mycket kläderna kostar. Inte alltid, men när det är relevant.De anser också att 

det är en väldigt viktig uppgift som Kronprinsessan har att marknadsföra våra svenska 

designers, som vi ska vara stolta över, inspirera och stödja inför en framtid inom 

modeindustrin. Att Kronprinsessan väljer svensk design är enligt media ovärderligt ur 
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marknadsföringssynpunkt. Vidare svarade de att Kronprinsessan känns som en modern kvinna

i tiden som inspirerar. Modernitet och folklighet på ett kungligt sätt inspirerar mest. Flest  

rubriker kommer med en hög igenkänningsfaktor på vissa märken. De menar att allmänheten 

vill känna sig delaktiga och att de också ska kunna klä sig som Kronprinsessan, vilket är lite 

väl överdrift enligt dem eftersom hon trots allt är en kunglighet och måste få bära exklusiva 

plagg. Även att det är otroligt viktigt med hållbarhet och stort när hon bar H&M Concious. De

tror att allmänheten anser det viktigt att Kronprinsessan har en kunglig stil, som passar hennes

ålder och de ställen hon ska besöka och och att hon inte bär för dyra kläder och satsar på 

svensk design. Skulle de klä upp Kronprinsessan själva anser de att det finns många regler för 

en ung Kronprinsessa i vad man får och inte får bära, men att de skulle vilja utmana henne 

genom att klä henne i plagg som hon känner sig bekväm i, men med lite mer trendkänsla. De 

anser att Törnqvist gjort ett fantastiskt jobb men saknar t.ex. att se Kronprinsessan i en riktigt 

snygg kostym någon gång. De skulle använda svensk design och även välja färger som görs 

sig bra på bild. 

Analysen, utifrån enkätsvaren, visar att medias syn på Kronprinsessans klädval i 

ämbetsutövningen bekräftar vikten av Kronprinsessan såsom varumärke för Sverige och 

svensk design, men också som en modern kvinna med intresse för miljöfrågor. Modemedia 

konfirmerar min tidigare analyser i uppsatsen i den del att det finns en önskan att 

Kronprinsessan blir mer trendig, använder allt mer svensk design och även att hon tar ännu 

större ställning för miljön i sina modeval. Detta bekräftar min tidigare analys, att hennes 

offentliga garderob kan förändras mot mer trendig och med tillåtelse att ”sticka ut”. Det 

faktum att media även tar upp vikten vid ex.vis. färgval i klädvalen, visar hur Kronprinsessans

synlighet i en huvudroll på den offentliga scenen bör utvecklas för att nå ut via medias bilder 

till åskådarna. En fråga som jag ställer mig är, om modemedia ser Kronprinsessan som de 

framfört i sina svar, som ett varumärke för Sverige genom sina klädval: Varför då inte media 

självt tar ansvar och agerar såsom medaktörer för dessa viktiga klädval för att i samförstånd 

förmedla rollen i detta led? Jag tar stöd för frågan och analysen ur tidigare forskning av 

Frihammar där han skriver om det ömsesidiga beroende som finns mellan monarki och 

medier. Frihammar menar att kungliga personer är beroende av ett folkligt stöd för att vinna 

legitimitet och för att bli omtyckta måste de vara kända, för att bli kända måste de vara 

synliga. Frihammar skriver att medier i sin tur behöver något att berätta om, gärna något som 

berör mottagaren och helst något som väcker känslor. Kungligheter lånar ut sina liv så att 
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mediala berättelser kan vävas omkring dem, mot att media lånar dem sin förmåga att nå ut och

beröra människor.55 Jag framhåller att när Kronprinsessan tar aktiv ställning för svenskt mode 

och hållbar design, är det ansvarslöst av media att inte konfirmera rollen och 

ställningstagandet.

I min intervju med Törnqvist berättade hon att kungliga kläder med åren blivit alltmer viktiga 

också i media som utvecklats extremt de senaste åren med social media och bloggar. Hon be-

rättade om hur massmedia sätter ribban och alla vill se kungliga kläder uppvisade. Törnqvist 

tyckte att det var ”jättekul att modemassmedia är med och tycker till om Kronprinsessan och 

mode”. Vidare berättade hon att de numera använder ett brett utbud av svenska designers och 

att Kronprinsessan använder många av dem och hon använder också flera ”snygga kostymer”.

I hennes arbete, berättar Törnqvist, ingår att göra en outfit så representativ som möjligt för 

Kronprinsessan i hennes roll och de använder också en hel del svenska accessoarer och har 

börjat använda mer svenska skor. Analysen i detta led visar utifrån intervjun att Törnqvist är 

positivt inställd till modemedias intresse för Kronprinsessans klädval. Hon anser också att det 

är bra att medias synpunkter kommer fram i analysen. Jag tolkar det som att det finns en vilja 

att Kronprinsessans klädval i sin offentliga ämbetsutövning får spridning och synlighet i 

media vilket styrks av Tarras-Wahlbergs resonemang då hon skriver att massmedia är länken 

mellan kungafamiljen och folket.56 

Jag har också under min undersökning nyligen sett hur vissa klädval får första sidor och 

rubriker i både modemedia och andra tidningar som vanligtvis inte löpande bevakar kunglig 

klädsel. Det är vid vissa tillfällen då kunglig prakt är ställd på världsscenen som media sprider

klädvalen. I Damernas Värld57 kunde man dagen efter Nobelbanketten läsa rubriken 

”Nobeldagen är årets bästa dag för alla oss som älskar vackra klänningar, magiska 

håruppsättningar och gnistrande smycken - för första gången någonsin valde alla prinsessor 

svensk design i år.”. I SvD återfanns rubriken ”Hyllning till svensk design – årets 

nobelklänningar – djärvt, färgstark och svenskt – så sammanfattar ELLEs moderedaktör 

Jenny Fredriksson stilvalen på årets nobelfest”. 58 Detta tyder återigen enligt min analys att 

klädvalen måste vara ytterst genomtänkta för spridningsprocessen och även utifrån de 

55  Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel, 234.
56  Tarras-Wahlberg, Elisabeth (2012). Kungliga barn: fyra generationer Bernadotte. Stockholm: Bonnier 

fakta, 126.
57 Nobelbanketten i Damernas Världs nätupplaga (hämtad 2016-12-12).
58 Joanna Drevinger "Hyllning till svensk design", Svenska Dagbladet söndag den 11 december 2016. 
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situationer de befinner sig i och vad som dessa situationer förmedlar i övrigt. Analysen ger att 

klädvalen vid Nobelbanketten var uppmärksammade av de anledningarna att de var svenska, 

djärva och färgstarka. Med andra ord de ”stack ut” och var inte alls mainstream, tvärtom. 

Resultatet, uppskattat av media och folket. 

Min analys av massmedia och deras roller i att vara medaktörer till Kronprinsessans offentliga

roll ur ett modeperspektiv, är ingen ny företeelse. Stöd finns i mitt bakgrundsmaterial från 

BBC-dokumentären där det berättas om att Drottning Victoria inte bara förstod kraften i 

klädsel, men också kraften i pressen. I dokumentären tas upp hur Drottningen i korrespondens

till sin son prins Charles skrev om sin tro på kraften i klädsel och särskilt för personer med 

hög rang, samt att klädsel visar insidan på utsidan. Hon såg också in i framtiden och att med 

den nya uppfinningen, fotografering, skulle kungligheter inspekteras närmare än någonsin.

Kronprinsessan Victoria - Kungliga bröllopsklänningar

Bagerius skriver att intresset för kungliga äktenskap har ökat med åren. I modern monarki 

finns en paradox mellan upphöjdhet och vanlighet. Genom medierna förs kungabarnens 

romanser ut i offentligheten, och deras brist på privatliv blir ”En förutsättning för den 

kollektiva glädje och nationella njutning som har utspelat sig med exempelvis bröllop, 

barnafödande och andra händelser inom deras liv”.59 Frihammar berättar att ett kungligt 

bröllop kan fungera som ett led i att skapa popularitet och därmed legitimitet för hovet. Att 

det finns samband mellan kungliga festligheter och människors inställning till monarkin: vid 

större tilldragelser i kungafamiljen brukar det gå att mäta en liten, men obestridligen befintlig,

ökning i stödet för monarkin.60 Vidare ses kungliga familjen som ett slags modellfamilj enligt 

Frihammar och kungliga bröllop är en offentlig angelägenhet och bjuder in till en offentlig 

diskussion.61 

Utställningar - Kungliga bröllopsklänningar

Marie Riegels Melchior skriver i Fashion and Museums-Theory and Practice om mode och 

museum och dess framtida möjligheter är att göra traditionella museum till demokratiska 

59  Henrik Bagerius (2015), ”Ett samhällsäktenskap – inledning”, i Bagerius & Berglund (red), 10-11.
60  Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel”, 249.
61  Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel”, 241.
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institutioner av kunskap, utbildning och nöje i en kombination som kan locka nya besökare.62 

Utställningen som bidrar till min undersökning äger rum på Kungliga Slottet och inte något 

museum, ändå med samma syfte, att locka till sig besökare. Slottet är inte demokratisk 

institution per definition, däremot anser jag att utställningen  i sig bidrar till ökad kunskap, 

utbildning och åskådarnas nöje. Alla de miljoner människor som sett de kungliga bröllopen 

framför tv-apparaterna, utanför slotten och längs kortegevägarna får chans att komma bruden 

närmare genom att besöka utställningen vars syfte enligt min analys även är att tillfredsställa 

publikt behov av kungliga bröllop. Klänningarna i sig manifesterar kungligt mode och den 

position de kungliga bröllopen har i modern tid. Det faktum att utställningen äger rum på det 

Kungliga Slottet ger en särskild prakt och glans för utställningen och gör den där känslan av 

något väldigt personligt. Margareta Nisser-Dalman berättade att hon i utställningens 

invigningstal, beskrivit den som något för ögat och för hjärtat. Jag anser att de verktyg man 

använt vid att konstruera utställningen fungerar utmärkt av olika skäl, dels att rikssalen 

används och dels hur lokalens ljussättning och dispositioner i rummet är uttänkta. 

Goffmans teorier kring ceremonier kan enligt min analys även appliceras på utställningen som

lyckas förmedla ett speciellt intryck genom att effektivt konstruerat en speciell definition av 

situationen och uppmanat till samförstånd. Det är harmoni i det utsända och överförda 

uttrycket.63 I utställningen finns medvetna utsända uttryck, som överförs till åskådarna. Att 

fokus ligger på klänningarna och vigselakterna som Nisser-Dalman berättat, är tydligt och 

även att kvinnorna är i fokus. Utifrån Goffmans dramaturgi så ser jag rikssalen såsom 

teaterscen i form av en anrik lokal med djupa traditioner såsom ett viktigt rum för 

statsceremoniell verksamhet. På scenen står Drottning Kristinas silvertron upplyst som 

centralt och ikoniskt föremål för den svenska monarkin. Skådespelarna, eller snarare 

huvudrollsinnehavarna de kungliga brudarna, har vi redan via TV och längs kortegevägarna 

under deras bröllopsdagar sett agera ”live”. Nu får vi se brudklänningar stå för sig själva och 

agera som huvudrollsinnehavare på sin egen scen, även om prinsessorna känns närvarande i 

deras kläder och skor. 

I min analys vill jag också poängtera den tydliga rangordningen även huvudrollsinnehavarna 

emellan, med stöd av Bourdieus teori om kulturens roll i reproduktionen av samhällets sociala

62  Marie Riegels Melchior och Birgitta Svensson  (red.) (2014). Fashion and Museums: theory and practice. 
New York: Bloomsbury 14

63  Holmberg, 167-168.
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makt- och statusförhållande, då brudklänningarna är placerade i successions ordning i 

rikssalen: Drottningens brudklänning främst och bredvid henne, några steg bakom, den 

blivande regenten Kronprinsessans. Bakom de båda återfinns Prinsessornas brudklänningar, 

Prinsessan Madeleines några steg framför den bredvid stående Prinsessan Sofias. 

Nisser-Dalman sade i min intervju hur viktigt det var vid konstruktionen av utställningen att 

den nyfikna publiken kunde se allt, och även åskådarnas respekt för rollerna och integriteten. 

Det var en av anledningarna till den generösa öppenheten i utställningens konstruktion, eller 

såsom Nisser-Dalman uttryckte: de inte ville sätta monarkin i monter eller musealisera den. 

Viljan fanns att åskådarna skulle komma väldigt nära, utan att röra rollinnehavarna, och det 

visade sig åskådarna uppskatta och respektera. Huvudrollerna innehas som sagts de 5 

brudklänningarna placerade på låga podier. Höjden på podierna, 65cm, var genomtänkta och 

Nisser-Dalman berättade att åskådarna inte skulle uppfatta det som om de kungliga, genom ett

sorts ovanifrån perspektiv, tittade ner på åskådarna. De upphöjda kungliga skulle inte 

uppfattas som mycket finare än åskådarna nedanför. Enligt min analys var greppet lyckat, 

eftersom jag vid mitt besök reagerade på hur jag liksom kunde stå nära intill brudklänningarna

utan att titta uppåt, vilket höjde upplevelsen. Nisser-Dalman berättade att det fanns en vilja att

konstruera en så öppen utställning som möjligt, genom att undvika rep och andra 

avgränsningar. Istället anlitades ljusdesigners att forma och skapa olika rum i rikssalen och på

så sätt naturligt rama in brudklänningarna och övriga utställningsdelar. Tillvägagångssättet, 

med ljussättningen såsom verktyg i konstruktionen, anser jag alldeles formidabelt då 

åskådarna varken begränsas i tillgänglighet eller visuellt. Det avsedda överförda uttrycket i tid

och rum överförs till åskådarna på ett lyckosamt sätt i en harmoni och förståelse för rummet. 

Även om fokus finns på huvudrollerna, brudklänningarna, återfinns medaktörer i inslag som 

montrar, informationsskyltar och audioguider. Allt för att åskådarna ska få en så lyckad 

upplevelse som möjligt, vilket enligt mig är en stark framgångsfaktor och sannolikt en 

anledning till att utställningen lockat så många besökare som också konfirmerat sina positiva 

upplevelser gästböckerna. Jag knyter an till Goffmans teori kring att en uppvisning, av klädsel

i denna studie, kräver att rollinnehavaren följer manus på scenen och framträdandet är 

övertygande. Brudklänningarna, i sina roller och konstruktionen av utställningen med sin 

tillgänglighet, enkelhet och generositet har gjort att det önskade översända uttrycket har 

mottagits i symbios. Utställningen är enligt min analys ett sätt att närma sig kungligheterna, 
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och då specifikt brudarna representerade av brudklänningarna. Jag knyter an till tidigare 

forskning,  eftersom utställningen är tillskapad av generositet från kungligheterna, att den ger 

åskådarna en personlig relation till brudklänningarna och i förlängning brudarna, och detta är 

betydelsefullt som Frihammar skriver ”på samma gång en nära relation och en relation på 

distans”. Kungligheter är liksom ouppnåeliga och agerar som om de spelar upp en teaterscen 

för oss och rollfördelningen otvetydig. Frihammar slår fast: Kungliga visar upp sig och vi 

andra är åskådare.64

Hertiginnan av Cambridge brudklänning av Sarah Burton för Alexander McQueen65

I England har kunglig brudklänning visats vid en utställning som öppnade 2011 på 

Buckingham Palace. Drottning Elizabeth II fick en privat visning av Hertiginnan av 

Cambridge. Vid visningen beundrade de två Hertiginnans, £250.000, Alexander McQueen 

klänning, utställningens stjärna. Den spökliknande huvudlösa skyltdockan fick Drottningen att

reagera och Drottningens röst höjdes, först sa hon ”horrible” därefter ”horrid”. Det var som 

dockans brist på huvud oroade drottningen, som tillade: "Den är gjord för att se mycket 

obehaglig ut"66.I intervjun med Nisser-Dalman frågade jag om de vid konstruktionen av 

64 Frihammar, ”Krona och keps – Victoria och Daniel, 226-228.
65  http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2017716/Duchess-Cambridge-Kate-Middleton-Queen-view-royal-

wedding-dress.html 
66  http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2017716/Duchess-Cambridge-Kate-Middleton-Queen-view-royal-

wedding-dress.html
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utställningen vid Kungliga Slottet visste om Drottning Elizabeth II:s reaktion. Hon berättade 

att de visste hur Drottning Elizabeth II hade reagerat på utställningen med den spöklikt och 

svävande slöjan. De ville inte ha ”spökhuvuden” vid utställningen, personen finns där men 

kroppen är inte med, ett ytterst medvetet val. Planeringen var noggrann för att undvika 

feltolkningar. Även om publiken ofta vill se så mycket som möjligt, måste gränser dras av 

olika integritetsskäl och med respekt för rollerna. Rollerna är hela tiden är vägledande, t.ex. 

vid titlar på informationsskyltarna på utställningen. Det är inte personerna som exponeras de 

är rollerna de innehar. 

Kronprinsessan Victorias bröllopsklädsel

Kronprinsessan Victorias bröllopsklädsel (i bakgrunden intervjuas designern Pär Engsheden)

Vid min fältobservation67 och via utskrivna texter från audioguider har jag i min studie fått 

kunskap om att Kronprinsessan Victorias svenska klänning, med sömmarna vid bysten och 

tyget en dubbelsidig elfenbensvit sidenduchesse med mjuk pärlskimrande yta, har likheter 

med den som Drottning Silvia bar. De korta ärmarna gör klänningen modern och är ganska 

ovanligt för kungliga brudklänningar. Designer Pär Engsheden berättade att skapa 

Kronprinsessans brudklänning var en väldigt stor ära och ett stort ansvar. Nisser-Dalman 

berättade att designern förklarat anledningen till att den korta ärmen med bakgrunden att 

bröllopsdagen i juni var så varm och att han var rädd att Kronprinsessan skulle bli för varm 

om tyget sytts med långa smala ärmar. Av audioguiden fick jag veta att Kronprinsessan bar 

samma slöja som Drottning Silvia bar vid sitt bröllop. Slöjan är över 140 år gammal har som 

tradition förts vidare och använts i modern tid av Drottningen och Kronprinsessan. 

Kamédiademet är en tradition som inga andra än Drottningen och Kronprinsessan burit vid 

67 Bilaga 2.
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vigseln av de som exponeras vid utställningen och enligt Nisser-Dalman är i den här 

generationen rang tydlig och att det finns tydliga paralleller mellan Drottningen och 

Kronprinsessan. Där är en Drottning och där är en blivande Drottning. Enligt Nisser-Dalman 

har de andra prinsessorna kunnat förehålla sig lite friare i sina val. 

Jag uppmärksammade vid min fältobservation att Drottningen brudklänning är av Dior och 

skapades i deras ateljé i Paris av chefsdesignern monsieur Bohan. Drottningen valde själv 

tyget i Paris innan bröllopet. Monsieur Bohan ville inte skapa något för komplicerat eller för 

trendigt, utan snarare en klänning som skulle passa den blivande drottningens personlighet: 

charmig, lugn och trygg. I min analys ser jag tydligt att Kronprinsessan följt kungahusets 

traditioner för regenter och blivande regenter i sin bröllopsklädsel. Övriga prinsessor i 

kungahuset har varit mer fria i sina val. Det som är underligt för mig är att traditionen att 

regenter och blivande regenter väljer inhemsk design, inte gällt Drottningens val. Min 

nyfikenhet kring detta gjorde att jag ställde frågan till Nisser-Dalman som svarade att hon inte

vet något om bakgrunden till valet. Drottningen var inte svenska och har naturligtvis fått råd 

av de som kunde området. Valet av Dior var troligtvis på rekommendation av någon vars 

synpunkter och åsikter man respekterade eller kanske hon sett någon klänning av Dior som 

hon tyckte om. Nisser-Dalman berättar att så här efterhand kan det tyckas vara intressant 

varför hon inte valde inhemsk design, men att det var troligen inte kontroversiellt då. Hon är 

osäker när svenska regenter så konsekvent började använda svensk design i brudklänningar 

och berättar att i vissa länder har kungligheterna alltid valt inhemska klänningar. 

Min analys utifrån Kronprinsessans brudklänning är att Kronprinsessans klädval i 

bröllopsklädsel kan analyseras utefter Goffmans teorier om att klädval kan liknas med en 

teater, där Kronprinsessan kan styra de intryck som sänds ut. Kronprinsessans valda 

brudklänning och accessoarer, de många likheterna med hennes mor Drottningens klädsel, är 

ett sätt styra och manifestera Kronprinsessans roll, såsom blivande regent. 

Kronprinsessans valda brudklänning med accessoarer stöder min analys med utgångspunkt 

från Bourdieus teorier om den roll kulturen spelar i reproduktion av makt och status, i detta 

sammanhang inom monarkin självt men även utåt mot åskådarna. Kronprinsessan har i val av 

bröllopsklänning och accessoarer gjort specifika insatser i sitt klädval utefter medvetna 

ställningstaganden. Precis som historiska Drottningar, såsom den senaste i Sverige krönta 
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Drottningen, eller blivande Drottningar i Sverige och även utomlands historiskt, med 

undantag för Drottning Silvia, har hon använt sig av inhemsk design. 

SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING

I undersökningen har jag fått svaren att Kronprinsessan Victorias bröllopsklädsel är skapad 

efter andra riktlinjer än de samtida prinsessorna inom kungahuset. Analysen, utifrån ett 

modeperspektiv, med utgångspunkt i begrepp som nationalitet, makt och folklighet har 

resulterat i modevetenskaplig relevans. 

Brudklänningen är av nationell design, vilken blivande regenter och tidigare regenter också 

valt traditionellt tidigare, både i svenska och andra Europeiska monarkier. Inom vår samtida 

monarki är dock både Drottning Silvia och Prinsessan Madeleines klänningar av utländsk 

design. I rollen såsom blivande Drottning av Sverige har Kronprinsessan exklusivt, till 

skillnad från de andra prinsessorna i Kungafamiljen, i bröllopsklädseln framträtt i sin 

upphöjda position genom brudklänningens tygval, slöjan och Kamédiademet. 

Brudklänningens design och nämnda accessoarer visar ett tydligt samband till tidigare 

regenter i Sverige och till Drottning Silvia. Dessa synliggör Kronprinsessans framtida roll är 

såsom blivande svensk Drottning. Andra prinsessor inom kungahuset har varit mer fria i val 

av bröllopsklädsel, i sina biroller på offentlig scen, eftersom framtida huvudroll kommer att 

innehas av Kronprinsessan Victoria. Fältobservation vid Kungliga Slottet och utställningen av

samtida kungliga brudklänningar har även genom en vacker och genomarbetad utställning 

bekräftat tydligt successions ordningen och vissa rollers tydliga upphöjdhet. Utställningens 

succé beror också på kungligheternas vilja att vara nära folket via utställningens dispositioner 

i rikssalen och verktyg tillskapade med en inbjudan till åskådarna att personligen få komma 

nära brudklänningarna. Analyserna av intervjuerna med Nisser-Dalman bekräftade mina 

intryck om kungligheternas vilja att dela med sig av de kungliga bröllopen. Tillsammans med 

åskådarnas uppskattning av utställningen, bekräftas mina analyser av utställningen med stöd 

av tidigare forskning att kungliga bröllop medverkar till ökning av monarkins popularitet hos 

folket. Kungliga bröllop är ceremonier som utspelas på de stora och även internationella 

offentliga scenerna, med tydliga huvudroller och med flest, både medaktörer och åskådare. 

Kronprinsessan brudklädsel har med all tydlighet bekräftat hennes huvudroll i position som 

blivande regent. 
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I min studie har jag sökt svar till om Kronprinsessan använder modet på ett annorlunda sätt än

andra i motsvarande position historiskt, men även jämfört med samtida kungligheter i Europa.

Jag har undersökt om Kronprinsessan i sin ämbetsutövning har medvetna klädprioriteringar 

som skiljer sig från andra kungligheter i modern tid, men även historiska. Min hypotes inför 

undersökningen var att Kronprinsessans klädval inte bara hade fokus på stil och smak, utan 

även andra medvetna hänsynstaganden utifrån Kronprinsessans engagemang för bl.a. 

miljöfrågor. Mina primära källor i detta led var intervjuerna med företrädare för Kungl. 

Hovstaterna, bildinsamlingsmaterialet, BBC-dokumentären och otryckta källor från utländska 

tidningar. Jag arbetade i detta led utifrån analytiska begrepp som nationalitet, makt, stil, klass 

och folklighet. I mina analyser, framförallt av intervjuerna med Nisser-Dalman och Törnqvist,

kom jag till slutsatser som att Kronprinsessan har ambitionen att först och främst använda 

nationell design. En annan slutsats är att Kronprinsessans djupa engagemang för miljöfrågor 

visas i ambitionen att använda miljövänlig design och att återanvända den kungliga 

garderoben, även internt inom Kungafamiljen. Mitt bildinsamlingsmaterial visar inte att 

ambitionerna fått total genomslagskraft i Kronprinsessans praktiker, utan de uttalade 

prioriteringarna visar snarare på en inriktning. Avseende slutsatser utifrån Kronprinsessans 

upphöjdhet inom svensk monarki, i jämförelse med övriga prinsessor, finns det varken önskan

och medvetna strategier för att framhålla denna roll. 

Kronprinsessans klass är odiskutabel, genom födsel i en framtida huvudroll inom monarkin, 

ändå visar det sig inte att hon alltid använder likartade praktiker i alla ämbetsutövningar. 

Kronprinsessan gör aktiva val, som enligt min slutsats, visar på folklighet genom att välja att 

klä sig i design från svenska lågprismärken såsom H&M etc. Den modevetenskapliga 

relevansen i denna del visar på att Kronprinsessan i vissa delar skiljer sig från historiska och 

samtida regenter och/eller blivande regenter, utifrån främst hennes engagemang i miljöfrågor. 

Enligt mina slutsatser finns utvecklingsområden för Kronprinsessans klädsel i kunglig 

ämbetsutövning, vilket bekräftas av medias enkätsvar, BBC-dokumentären och de utländska 

otryckta källorna. Primärt, vad det gäller synlighet genom kunglig garderob. Det skulle enligt 

min slutsats innebära en klar framgångsfaktor i det fall Kronprinsessan väljer att  ”sticka ut” 

som stilikon. I detta sammanhang är det inte nödvändigt att orden ”sticka ut” i sin innebörd 

likställs med lyx, snarare att Kronprinsessan genom djup förberedelse analytiskt i sina klädval

synliggörs alltmer på den offentliga scenen. Ett sådant sätt kan t.ex. vara att, genom val av ett 
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”folkligt” erkänt svenskt modehus som skräddarsyr exklusivt för Kronprinsessan i miljövänlig

design och i starka färger som gör sig bra på bild, visa hennes framträdande position och på 

samma gång visa hennes budskap i klädvalen. Även val att använda tydligare symbolik i 

kläderna såsom tillskapade mönster i tyger eller applikationer utifrån situationer och 

sammanhang är utmärkta metoder. Möjligheten att ”sticka ut” kan också få framgång genom 

ett samarbete mellan Törnqvist och en akademiskt strateg med förankring i historia och 

omvärldsanalys såsom Nisser-Dalman. Jag ställer mig också frågan kring hur kungafamiljens 

strategier i ett gemensamt beslut och kunskap om varandras valda klädsel arbetas fram för att 

framhäva vissa roller, något som inte ingått i studien. Det är dock min bestämda uppfattning 

att, genom att ”sticka ut”, erbjuds Kronprinsessans engagemang i olika hjärtefrågor och 

budskap en större spridning. 

Kronprinsessan Victoria är blivande regent och ett starkt varumärke för Kungl. Hovstaterna, 

Kungafamiljen och Sverige. I min forskning har jag fått svar till hur Kronprinsessans roll 

representeras och marknadsförs genom klädvalen. Slutsatserna utgår främst utifrån analyserna

av intervjuerna med företrädarna från Kungl. Hovstaterna, bildinsamlingsmaterialet och 

enkätsvaren från modemedia i denna del med utgångspunkt från begreppen nationalitet, makt 

och folklighet. Ett utmärkt stöd för analyserna var också tidigare forskning i ämnet monarki 

och varumärke. Kronprinsessans användning av nationellt mode och med tydliga ambitioner 

att främja svenskt mode, svensk design och svenskt näringsliv är viktiga framgångsfaktorer 

för Kronprinsessans varumärke ur ett modeperspektiv. Varumärket stärks även av hennes 

engagemang för miljön, vilket hon uppmärksammats för genom miljömässiga klädval och där 

ambitionen finns att utöka andelen i den kungliga garderoben. Kronprinsessans varumärke 

stärks genom klädval som visar på en aktiv ställning för svenskt mode, miljömedvetna 

modeval och att även praktiker med att blanda ”dyrt och billigt” eller som det uttryckts vid 

intervjuerna ”högt och lågt”. Varumärket kan enligt min slutsats stärkas ytterligare genom 

djupare teoretiska analyser inför klädvalen med resultat såsom ökad synlighet och spridning. 

Sammanfattningsvis i denna del är Kronprinsessans varumärke starkt och innefattar de fem 

element (kungliga, regala, relevanta, flexibla, respekterade) som är de beståndsdelar som 

måste finnas för att monarkin ska förbli populär och strategiskt lönsam för sin överlevnad.
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Det ”rörliga sökarljuset” var för mig en utmärkt metod att ta mig an mitt varierade material. 

Flexibiliteten var nödvändig för det varierande materialet. De övergripande forsknings-

frågorna var hela tiden i fokus, materialet behövdes i cycler bearbetas och justeras, under en 

kort tidsperiod.

De valda teorierna utifrån Goffman och Bourdieu har i mitt material hjälpt mig att fokusera på

de uttryck som klädval innebär för alla inblandade. Goffman, främst för mina analyser kring 

hur huvudrollsinnehavaren kan styra omgivningen på ett trovärdigt sätt, att medaktörerna ska 

bekräfta och stödja huvudrollen, allt för att samtliga närvarande och åskådare ska få en positiv

behållning av föreställningen. Bourdieu har använts med fördel i mina analyser av 

huvudrollens ansvar genom sina praktiker i klädval utifrån sin position. 

Sammanfattningsvis vill jag knyta an till min inledning och konstaterar att Kronprinsessan 

inte bara behöver se vacker ut dagarna i ända, med hennes roll kommer ett stort ansvar. Jag 

har fått svar på mina övergripande frågor och sammanfattningsvis är Kronprinsessans 

ambitioner med klädval i kunglig ämbetsutövning och såsom varumärke för Sverige i harmoni

med hennes far, Kungens valspråk: För Sverige – i tiden! 

FRAMÅTBLICK

Eftersom tiden varit kort i denna undersökning, så har jag funnit vissa områden som jag anser 

lämpade för fortsatt forskning:

Modevetenskapligt kan en studie av Kronprinsessans dagliga klädgarderob, alltså inte enbart 

hennes klädsel i sin ämbetsutövning, ge en mer säkerställd empiri i Kronprinsessan klädval 

och ge utsträckta möjligheter till överblick inom flera områden än de som jag undersökt uti-

från bildinsamlingsmaterialet, såsom nationalitet och miljömedvetenhet.

I mina enkätsvar från media har frågan tagits upp om ökad kunskap om prisangivelser för 

klädinköp. I min undersökning har jag aktivt bortsett från att titta närmare på prisfrågor av 

flera anledningar. Dels, då syftet med uppsatsen och dess frågeställningar berörde detta 

område, dels då min personliga utgångspunkt är att jag ser Kronprinsessans roll såsom 

varumärke för Sverige, och i en liknande position som andra i nyckelpositioner för staten. De 

högsta tjänstemännen i statlig tjänst efterfrågas inte ge redogörelse för priser i  representativ 
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klädsel, varför jag ifrågasätter skillnaden? Ett forskningsområde, modevetenskapligt i ämnet 

skulle kunna vara hur anslagen till regents familj, kronregents familj och övriga kungliga 

familjemedlemmar skiljer sig åt i fördelning inom Kungafamiljen i jämförelse med andra 

Europeiska monarkier där fokus ligger på regenterna och blivande regenterna, ex.vis i 

Storbritannien och Danmark, i det fall dessa olika fördelningar påverkar modeuttrycken.

Ett  annat område för fortsatt  forskning modevetenskapligt  eller  mediavetenskapligt  är  den

förändrade rollen de senaste åren för modeskribenter: moderedaktörer och modejournalister.

Kronprinsessan Victoria  är  ett  starkt  varumärke  för  Sverige  och arbetet  för  främjande av

svenskt näringsliv, svensk teknologi, svensk modeindustri och miljövänlig design har enligt

min  syn  svensk modemedia  ett  ansvar  i  att  uppmärksamma och föra vidare genom deras

position i att avgöra vad som är bra mode och även med sitt ansvar i spridningsprocessen av

dessa bra modeval.  

PERSONLIGA REFLEKTIONER

Uppsatsarbetet, med möjligheten att studera Kronprinsessan Victorias klädsel i kunglig 

ämbetsutövning, har varit en ovärderlig kunskapsinhämtning och framförallt ett arbete fyllt av

lust och glädje. 

Den generositet från Kungl. Hovstaten att bidra med information och väg-ledning är den 

otvivelaktigt största behållningen i min studie. Av Nisser-Dalman har jag fått djup kunskap 

om hur utställningsarbetet planeras och genomförs, med vilka syften och mål samt med vilka 

verktyg en lyckad utställning skapas. Törnqvist har bidrag oerhört med sin kunskap om hur 

man klär en kunglighet ur både ”högt och lågt” i ett led att kungligheten ska känna sig vacker 

och med säkerhet kunna utföra sitt kungliga värv på bästa sätt, vilket media bekräftat att 

Törnqvist också gör ett utmärkt arbete med. 

Media har, genom sina bidrag med sin syn på klädval i Kronprinsessans kunglig 

ämbetsutövning, både bekräftat och utmanat mina analyser. 

Mina tidigare etnologiska studier, och framförallt modevetenskapliga studier vid Stockholms 

Universitet, har fått mig att inse hur jag kan använda mina förvärvade kunskaper för att på ett 
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djupt akademiskt analytiskt sätt framförallt veta hur man skapar roller och identiteter genom 

mode och framförallt klädsel. Även, vad som kommuniceras via modet och på vilka olika sätt 

man kan sprida kommunikationen bäst genom olika mediakanaler och annan PR.

Kronprinsessans klädval i kunglig ämbetsutövning har också till stor del knutit an till mitt 

sedan tidig skolålder stora intresse för, och vetskapen om, historiens betydelse för samtiden 

och framtiden. Vad framtiden kan erbjuda i mig i yrkesväg efter uppsatsarbete har jag dock 

ingen aning om. Det jag däremot vet är hur intresserad jag har blivit av just skapandet av 

roller och identiteter genom modet.

Ett stort tack till alla medverkande – utan er hade jag aldrig fått möjligheten till varken mitt 

kunskapsförvärv eller den glädje som uppsatsarbetet givit mig. 
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BBC Dokumentär, produktionsår 2014 ”Tales from the Royal Wardrobe” with Dr. Lucy Warsley

https://www.youtube.com/watch?v=2lTPEri3d0o (hämtad 2016-11-12)

https://www.youtube.com/watch?v=2lTPEri3d0o
http://www.telegraph.co.uk/fashion/people/kate-middleton-duchess-of-cambridge-style2/
http://www.irishexaminer.com/examviral/real-life/how-the-duchess-of-cambridges-fashion-choices-reflect-the-traditions-of-the-countries-she-visits-392125.html
http://www.irishexaminer.com/examviral/real-life/how-the-duchess-of-cambridges-fashion-choices-reflect-the-traditions-of-the-countries-she-visits-392125.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3377043/Princess-Mary-s-best-style-moments-2015.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4048352/How-Kate-sported-designer-clothes-worth-170-000-year.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4048352/How-Kate-sported-designer-clothes-worth-170-000-year.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2017716/Duchess-Cambridge-Kate-Middleton-Queen-view-royal-wedding-dress.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2017716/Duchess-Cambridge-Kate-Middleton-Queen-view-royal-wedding-dress.html
http://damernasvarld.se/prinsessornas-klanningar-nobelfesten-2016/


BILAGOR

Bilaga 1. Bildinsamlingsmaterial

1.2010-06-19 Vigsel KronprinsessanVictoria och Prins Daniel Pär Engsheden
2.2013-06-08 Vigsel Prinsessan Madeleine o Christopher O´Neill Fadi el Khory

3.2014-12-10  Nobelbanketten Pär Engsheden
4.2014-11-18 Representationsmiddag Escada
5.2014-10-28  Besök Estland, galamiddag Stella Mccartney
6.2014-09-30  Riksmötets öppnande Paula Ka
7.2014-09-17  Besök Riga LK Bennett
8.2014-08-26  Polar Music Prize H&M Consciuos
9.2014-09-08 Childhood Foundation, Jubileumsmiddag H&M Conscious
10.2014-06-18 Statsbesök Island, middag presidenten H&M Conscious
11.2014-06-08 Prinsessan Leonores dop Dolce & Gabbana
12.2014-06-02 Bernadotte Art Awards H&M Concious
13.2014-05-16 Sverigemiddag Lanvin x H&M
14.2014-04-29 Besök av Kung Philippe och Drottning Mathilde Chanel
15.2014-03-12 Anländer Ghana (PR Afrika) H&M 
16.2014-03-06 Carl Larsson utställning, Paris By Malene Birger
17.2014-03-02 Te Deum Michael Kors
18.2014-02-13 Invigning Centralstationen Stockholm Baum und Pfergarten

19.2015-12-10 Nobelbanketten By Malina 
20.2015-11-04 Statsbesök från Tunisien Seraphine
21.2015-10-11Prins Nicholas dop Seraphine
22.2015-09-04 Sverigemiddag Adrianna Papell
23.2015-08-26 Junior Water Aid Price House of Dagmar
24.2015-07-14 Kronprinsessans födelsedag Ralph Lauren
25.2015-06-18 Te Deum Prada
26.2015-06-13 Vigsel Prins Carl-Philip och Prinsessan Sofia H&M Conscious
27.2015-06-09 Polar Music Prize House of Dagmar
28.2015-05-31 Galamiddag, statsbesök från Indien Elie Saab
29.2015-05-17 Lysning Carl Philip och Sofia Filippa K
30.2015-04-16 Närvaro Drottning Margarethe 75års dag fest Elie Saab
31.2015-02-11 Representationsmiddag Escada
32.2015-02-01 Vägra hata manifestation, Storkyrkan Phillip Lim
33.2015-01-19 Besök San Fransisco, Svenska kyrkan COS
34.2015-01-19 Besök IT-repr Silicon Valley LK Bennett

35.2016-02-10 Global Change Award H&M
36.2016-04-29 Kungens födelsedag H&M Concious
37.2016-06-08 Nationaldag Oscar de la Renta
38.2016-05-27 Prins Oscars dop By Malina
39.2016-06-18 Polar Music Prize Ralph Lauren
40.2016-07-14 Kronprinsessans födelsedag Ralph Lauren
41.2016-09-09 Prins Alexanders dop Elie Saab
42.2016-09-13 Riksmötets öppnande Paule Ka
43.2016-09-16 Sverigemiddag Ann-Sofie Back
44.2016-09-20 United Nations General Assembly Whyred
45.2016-09-21 United Nations General Assembly Baum und Pfergarten
46.2016-10-17 Invigning, ”Kungliga brudklänningar” Whyred
47.2016-10-15 Investor 100 års jubileum Alice+Olivia
48.2016-12-10Nobelbanketten H&M Concious



49.2016-12-11 Kungens middag för nobelpristagarna Jenny Packham
50.2016-12-14 Traditionell mottagning av julgranar Prada

Sammanställning specifikt 2014
Svensk design 7 tillfällen
Miljövänlig design 4 tillfällen
Totalt antal tillfällen 16 tillfällen

Sammanställning specifikt 2015
Svensk design 6 tillfällen
Miljövänlig design 1 tillfälle 
Totalt antal tillfällen 16 tillfällen

Sammanställning specifikt 2016
Svensk design 7 tillfällen
Miljövänlig design 2 tillfällen
Totalt antal tillfällen 16 tillfällen

Sammanställning av alla 50 tillfällen

Svensk design 22 tillfällen 44%
Miljövänlig design 7 tillfällen 14%
Totalt antal tillfällen 50 tillfällen 100%

Källförteckning bilder

Alla internetkällor har dubbelkontrollerats mot flera andra internetkällor (källkritik). Nedan angives dock endast 
en källa per tillfälle i den ordning som representationstillfällen anges ovan.

http://www.aftonbladet.se/brollopet/article12356962.ab
http://bloggar.aftonbladet.se/hovbloggen/category/madeleines-brollop/page/4/
http://www.elle.se/svensk-design-x-3-pa-nobelfesten/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/sofia-hellqvist---debut-i-klanning-i-roda-spetsar/
http://kungligamodebloggen.svenskdam.se/victoria-i-stella-och-ysl/
http://www.svenskdam.se/2016/09/victorias-repris-ateranvande-favoritklanningen/
http://kungligamodebloggen.svenskdam.se/victoria-i-l-k-bennett-2/
http://theroyaldigest.blogspot.se/2014/09/swedens-royals-turn-on-style-for-polar.html
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-i-spetsar-och-volanger/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-valjer-lyxig-budgetblasa-igen/
http://www.svenskdam.se/2014/06/kronprinsessan-victorias-dopstil-fick-alla-ratt/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-i-lyxig-budgetklanning-fran/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-i-fyra-ar-gammal-klanning/
http://www.svenskdam.se/2014/04/kungen-drottningen-och-kronprinsessparet-tog-emot-belgiens-regenter/
http://bloggar.aftonbladet.se/hovbloggen/category/victoria/page/25/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-bar-glittrig-dansk-i-paris/
http://www.expressen.se/mode/victoria-ateranvander-sina-favoritklanningar/
http://www.svenskdam.se/2016/09/designern-bakom-kronprinsessans-nya-succeplagg-victoria-har-en-fantastisk-

stil/
http://damernasvarld.se/kungafamiljens-klanningar-nobel2016/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victorias-snygga-kladbyte-under-galamiddagen/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/de-var-bast-kladda-pa-prins-nicolas-dop/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/kronprinsessan-victoria-sjalvklar-stilvinnare-pa-slottet/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victoria-delade-ut-pris-i-snygg-kort-klanning/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victoria-trotsade-regnet-i-blommig-sommarklanning/
https://modeochvarumarken.wordpress.com/2015/09/06/klanningar/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/kronprinsessan-i-unik-klanning-fran---kedja/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victoria-valde-svensk-design-pa-polarpriset/
http://www.svenskdam.se/2015/06/galamiddag-pa-slottet-for-indiske-presidenten/

http://www.svenskdam.se/2015/06/galamiddag-pa-slottet-for-indiske-presidenten/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victoria-valde-svensk-design-pa-polarpriset/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/kronprinsessan-i-unik-klanning-fran---kedja/
https://modeochvarumarken.wordpress.com/2015/09/06/klanningar/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victoria-trotsade-regnet-i-blommig-sommarklanning/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/kronprinsessan-victoria-sjalvklar-stilvinnare-pa-slottet/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/de-var-bast-kladda-pa-prins-nicolas-dop/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victorias-snygga-kladbyte-under-galamiddagen/
http://damernasvarld.se/kungafamiljens-klanningar-nobel2016/
http://www.svenskdam.se/2016/09/designern-bakom-kronprinsessans-nya-succeplagg-victoria-har-en-fantastisk-stil/
http://www.svenskdam.se/2016/09/designern-bakom-kronprinsessans-nya-succeplagg-victoria-har-en-fantastisk-stil/
http://www.expressen.se/mode/victoria-ateranvander-sina-favoritklanningar/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-bar-glittrig-dansk-i-paris/
http://bloggar.aftonbladet.se/hovbloggen/category/victoria/page/25/
http://www.svenskdam.se/2014/04/kungen-drottningen-och-kronprinsessparet-tog-emot-belgiens-regenter/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-i-fyra-ar-gammal-klanning/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-i-lyxig-budgetklanning-fran/
http://www.svenskdam.se/2014/06/kronprinsessan-victorias-dopstil-fick-alla-ratt/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-valjer-lyxig-budgetblasa-igen/
http://www.expressen.se/mode/kronprinsessan-i-spetsar-och-volanger/
http://theroyaldigest.blogspot.se/2014/09/swedens-royals-turn-on-style-for-polar.html
http://kungligamodebloggen.svenskdam.se/victoria-i-l-k-bennett-2/
http://www.svenskdam.se/2016/09/victorias-repris-ateranvande-favoritklanningen/
http://kungligamodebloggen.svenskdam.se/victoria-i-stella-och-ysl/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/sofia-hellqvist---debut-i-klanning-i-roda-spetsar/
http://www.elle.se/svensk-design-x-3-pa-nobelfesten/
http://bloggar.aftonbladet.se/hovbloggen/category/madeleines-brollop/page/4/
http://www.aftonbladet.se/brollopet/article12356962.ab


http://kungahuset.bloggplatsen.se/2015/05/18/11099834-carl-philip-och-sofias-lysning/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victoria-i-madeleines-elie-saab-klanning/
http://www.expressen.se/mode/victoria-i-tysk-design-igen--pa-galamiddag/
https://modeochvarumarken.wordpress.com/category/klanningar/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victoria-i-klanning-fran-en-svensk-favorit/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/kronprinsessan-valde-vitt-i-silicon-valley/
http://www.expressen.se/nyheter/sex-andra-ganger-victoria-glanst-i-hm/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/hogsta-modebetyg-till-victoria-och-madeleine/
http://kungligamodebloggen.svenskdam.se/etikett/oscar-de-la-renta/
http://damernasvarld.se/prins-oscars-dop/
http://www.expressen.se/noje/kandisarna-vimlade-infor-polarpriset/
http://damernasvarld.se/victoria-klanning-fodelsedag/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/victorias-exklusiva-stil-for-42-000-kronor/
http://www.svenskdam.se/2016/09/victorias-repris-ateranvande-favoritklanningen/
http://kungligamodebloggen.svenskdam.se/kronprinsessan-victorias-klanning-2/
http://www.imgrum.net/user/expressenkungligt/1368519424/1344319064729735335_1368519424
http://www.imgrum.net/user/expressenkungligt/1368519424/1344319064729735335_1368519424
https://modeochvarumarken.wordpress.com/2016/10/
https://modeochvarumarken.wordpress.com/2016/10/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/prinsessorna-satsade-alla-pa-svensk-design/
http://www.elle.se/prinsessornas-klanningar-pa-kungens-nobelmiddag/
http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/estelle-och-victoria-tog-emot-arets-julgran/
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http://kungahuset.bloggplatsen.se/2015/05/18/11099834-carl-philip-och-sofias-lysning/


Bilaga 2. Sammanställt och justerat material - Intervju med Margareta Nisser-Dalman

Avskrift av intervjufrågor, fredagen den 9 december 2016 på Kungliga Slottet, avseende utställningen ”Kungliga

bröllopsklänningar 1976-2015” med chefen för Husgerådskammaren och Bernadotte-biblioteket, 

överintendenten Margareta Nisser-Dalman.

1A. Normalt så belyser modeutställningar på museer: Distribution, konstruktion och konsumtion av mode och 

det här är en annorlunda utställning ur det perspektivet eftersom det är en utställning på Kungliga Slottet och 

inte en traditionell modeutställning.  

Vilka aspekter och kontexter av mode vill Ni belyser i utställningen?

Sammanställning: Det här är en utställning som är till för ögat och Kungafamiljen har bidragit med materialet. 

Utställningen är inte en traditionell modeutställning. Den är ett svar på intresset från allmänheten för en sådan 

här utställning och att komma nära kungligheterna. Vi ställer inga frågor som man normalt skulle kunna göra 

avseende andra utställningar. Vi ställer inga analyserande frågor även om vi har en fungerande program-

verksamhet i samband med utställningen för de som vill ställa frågor. Du har ju kommit med det här initiativet 

själv. Jag har träffat modevetenskapare från Lund och frågat om det inte är någon som kan tänka sig att skriva 

vidare om ämnet eftersom det skulle vara roligt att få in andra aspekter på utställningen. Vi har haft en medveten 

inriktning att inte problematisera materialet, utan vi tror det är bättre att andra gör det. Också av respekt till 

kungligheternas personliga integritet så gör inte vi själva det. Men vi välkomnar andra att göra det. Vi gör t.ex. 

en utställning om de kungliga samlingarna och då är det betydligt mer djuplodande. Jag tror att jag sa i mitt 

invigningstal att utställningen är för ögat och för hjärtat. Man ska bara kunna ta in det här, komma nära någon-

ting man har sett på tv. De flesta som sett på tv eller stått vid slottet och sett Kronprinsessan med sin nye make 

2010, känner det väldigt personligt. Det handlar också om levande personer som bidrar till att materialet kan 

ställas ut och Kungafamiljen är delaktiga på ett annat sätt än vid en traditionell utställning av föremål i sam-

lingarna. De har själva bidragit med flera föremål och idéer under planeringen av utställningen.

Många vet inte att man kan besöka de kungliga slottet och man vet inte hur man ska hitta och var man ska gå. 

Utställningen har lockat till sig besökare som tidigare inte vågat sig iväg till dessa platser, vilket öppnat upp för 

nya besökare vilket är väldigt roligt. Tidigare har det har varit svårt att locka till sig svenska besökare och 

besökare från Stockholm, men den här utställningen har verkligen lyckats. 

1B. Följdfråga: Vad ville ni med den här utställningen belysa främst? Klänningarna? Hela bröllopsakterna? 

Förändring eller bibehållande av traditionerna kring bröllop i Svenska Kungahuset?

Sammanställning: Ja, klänningarna är viktigast. Sedan finns det också en anledning till att utställningen äger rum

i rikssalen. Kungliga bröllop är en statsceremoniell händelse och rikssalen är ett rum för statsceremonier, vilket 

är ett medvetet val. Det gifter sig ganska väl med inredningen också som finns i rikssalen. Det är en jättevacker 



utställning och redan har vi två välfyllda gästböcker som visar på publikens otroliga entusiasm för den här 

utställningen.

Det är inte en bröllopsutställning, då skulle vi haft med bordsdukningar och massa olika saker. Det verkar folk 

ha förstått eftersom vi inte hört att publiken saknar en massa saker, utan det är fokus på te.x. sömnad och 

material. Det har det varit viktigt att ha kontakt framförallt med de svenska designers som konstruerat 

klänningarna, som Pär Engsheden och Ida Sjöstedt. De har varit väldigt aktiva när vi öppnade utställningen med 

intervjuer och till media. Otroliga designers som är otroligt lätta att ha och göra med, så tillgängliga och 

tillmötesgående, att det har varit en fröjd. De tycker såklart det är kul att deras fantastiska plagg 

uppmärksammas, och att de får berätta hur de har tänkt. För annars skapar vi ju oss våra egna idéer kring hur de 

tänkt. Som ett exempel har Pär Engsheden förklarat anledningen till att den korta ärmen på Kronprinsessans 

klänning delvis har sin bakgrund att det var så varmt i juni och att han var rädd att hon skulle bli för varm. Det 

dubbla duchessetyget kunde naturligtvis blivit väldigt varmt om det sytts med långa smala ärmar. Klänningarna 

och vigselakterna ligger i fokus på utställningen. Det är verkligen girlpower i utställningen, männen finns inte 

med annat än att de anges som brudarnas makar. Klänningar, design och sömnad ligger i fokus.

Det är ganska tydligt att kungliga bröllop innebär traditioner som är viktiga te.x som att Kronprinsessans slöja 

tidigare burits av Drottning Silvia och myrten från 1905. Man kan inte tänka sig ett bröllop utan den där 

myrtenkvisten och det är också en tradition i det danska kungahuset eftersom svenska prinsessan Ingrid var gift 

med den danska kungen. Kamédiademet är en tradition som inga andra än Drottningen och Kronprinsessan burit 

vid vigseln av dem vars klänningar är utställda. Däremot har kungens systrar tidigare burit det när de gift sig. 

Men inte i den här generationen där rang är tydlig. Det finns tydliga paralleller mellan Drottningen och Kron-

prinsessan i deras ställning. Deras klänningar har tydliga paralleller, i både tyg och färger. Där är en Drottning 

och där är en blivande Drottning. De andra prinsessorna kan före-hålla sig lite friare i sina val.

Kronprinsessans släp kan tas bort vilket gjorde att hon kunde koppla bort släpet och fortsätta kvällen genom 

dansen i samma klänning. Däremot bytte både Prinsessan Sofia och Prinsessan Madeleine klänningar till kvällen 

vilka också finns närvarande, utställda i bakgrunden på utställningen. Hela tiden finns också en önskan till 

nytänkande, man vill inte kopiera andras bröllop och det ses i t.ex. olika teman och färgval. De har lyckats i sina 

val att både vara individuella och personliga och samtidigt med respekt för det traditionella bl.a. genom musiken.

En annan tradition är datumet den 19 juni. Om 19 juni infaller på en lördag så är det ett bröllopsdatum enligt 

tradition ända tillbaka till att Prinsessan Josephina gifte sig med Kronprins Oscar, blivande Oscar I, år 1823.  

Detta är framförallt en koppling till ätten Bernadotte och inte andra kungar tillbaka. Bernadotte är ätten som kom

hit 1810 och blev senare vald till Sveriges konung.

2A. I en utställning av bröllopsklänningar på Buckingham Palace så reagerade Drottning Elizabeth II starkt på 

att brudarna var huvudlösa, med uttryck som att de var ”horrid”, ”horrible” och att de var konstruerade ”...to 

look very scary”.  Finns det hänsynstaganden vid konstruktionen av en utställning inom kungliga hovstaten, som

rör att regenterna kan reagera utifrån andra perspektiv än publiken? Kort sagt, är de involverade i processen?

Sammanställning: Vi tog hänsyn till det du skriver under den här frågan. Vi ville inte ha sådana där 

”spökhuvuden”. Vi visste också hur drottning Elizabeth II hade reagerat på utställningen, att hon tycket det var 



spöklikt och att slöjan var svävande. Så vi visste definitivt om det och i vår planering ville vi inte göra något 

liknande. Personen finns där men kroppen är inte med, ett ytterst medvetet val från vår sida. Vi vill ju inte på 

något sätt att de kungliga personerna ska känna sig att det ska bli feltolkat eller fel uppfattat. Det är otroligt 

viktigt att allt som skrivs är av positiv natur och allt kan man ju inte planera för. Man vet ju inte hur publiken 

eller media reagerar på förhand. Det kan bli för mycket eller för lite. Publiken tycker ju sällan att det blir för 

privat, de vill ju se så mycket som möjligt. Men vi måste hela tiden dra gränser, och ofta tidigare än vad 

människor tycker vi borde göra. Men det är av integritetsskäl och också av en respekt för rollen. Återigen är det 

den där rollen som hela tiden är vägledande. Som ex.vis vid titlar på informationsskyltarna på utställningen. Det 

är inte personerna som exponeras de är rollerna de innehar. 

2B. Hur tänkte ni kring utställningens strukturer och design i vilka verktyg och metoder som använts för att 

skapa en särskild berättelse? 

Sammanställning: Lokalen, rikssalen har är ju som vi tidigare talat om viktigt rum för stats ceremonier. 

Belysningen på Drottning Kristinas silvertron i rummet är för att visa att den är en del av utställningen. Den är 

inte bara en stol som står där, den är en av monarkins mest centrala objekt som finns kvar och i alla högst grad 

ett ikoniskt föremål för den svenska monarkin.

Inför utställningen tänkte man att man inte vill göra något liknade ”spöklikt”. De ville inte att kungafamiljen 

skulle se en sådan utställning. Viktigt var att publiken, nyfiket, kunde se allt. Viktigt var också respekt för 

rollerna och integriteten. Publiken visar väldigt stor respekt för de här klädesplaggen. Vi ville inte sätta monarkin

i monter, om man ska uttrycka sig så. Vi vill inte musealisera monarkin och därför är det viktigt att dessa 

klänningar bara står i rummet. Så att man kan komma väldigt nära utan att ta på dessa och det respekteras. Jag 

tror inte att vi har förstått hur mycket det betyder för människor att komma så här nära.

Vi förstår vikten i dessa 5 klänningar och hur angelägen publiken är att få se dessa, så vi kände oss väldigt trygga

med att det räcker med 5 klänningar. Sedan tillkom det mycket saker på initiativ av kungafamiljen. Skor var vi 

tveksamma till, eftersom de blir så privata med fotavtryck inuti. Kungafamiljen tyckte absolut att de skulle vara 

med. Beslutet kom från kungliga personerna att de skull ses som en del av hela brudensemblen. 

Alla i kungafamiljen, förutom Prinsessan Lilian, vigdes på försommaren. Det fanns funderingar på att göra 

sidenblommor efter säsong, men man kom fram till att det skulle bli svårt att få tag i tillräckligt högklassiga 

sidenblommor. Inför utställningen fanns tanken att man ”måste göra något spektakulärt”. Vad det gäller själva 

utställningen så fanns många idéer kring kompositionen. Blommorna var ett problem eftersom utställningen 

öppnade på senhösten. Det var svårt att få rätt typ av blommor och därför valdes istället att på bild visa dessa, av 

säsongsskäl. Vi importerade liljekonvaljer från Holland inför utställningens öppnande, men kunde inte fortsätta 

göra det under hela utställningsperioden för det blev alltför dyrt.  

Eftersom det bara är 5 klänningar som skulle visas så var vi tvungna att göra det spektakulärt. Därför står de på 

sina podier. Höjden på podierna är 65cm. Det är väldigt mycket att diskutera kring utställningar och podier. 

Viktigast var att de inte var för höga så de kungliga tittade ner på besökarna så det blev ett sorts ovanifrån 

perspektiv. Det ville vi inte. Även om modellerna inte har några huvuden, så får det inte bli en känsla av att vi är 

kungliga och mycket finare än er som står på golvet. Den här nivå tror jag blev bra, för det känns som även om 



de är upphöjda så ser de inte ner på oss. Det var en fråga som funderades mycket kring, den exakta höjden på 

podierna. 

Grundtanken var en vilja att konstruera en så öppen utställning som möjligt och i enlighet med dessa idéer ville 

man t.ex. undvika rep och avgränsningar. Vi har arbetat med ljusdesigners för att slippa avgränsningar och för att

forma och skapa olika rum i rikssalen. Ljussättningen ramar på ett naturligt sätt in de olika brudklänningarna och

övriga delar i utställningen, utan att genom fysiska attribut skapa begränsningar i tillgänglighet och visuellt för 

publiken. Det har varit så uppskattat att vi släppt till det här materialet och att vi visat på den generositeten att 

inte sätta det i montern med massa avgränsande rep och sånt. Det blir ändå en sorts box med ljussättningen. I 

början av utställningen hade vi vakter som gick runt och såg om ljussättningen ur denna aspekt fungerade och 

det gjorde den. Det är fantastiskt att ljussättningen fungerar så. Vi var jätterädda för att människor skulle kliva 

upp på podier, ta selfies eller röra tygerna. Det har inte skett och det är jättekul. Vi har upplevt förut att det 

fungerat att göra sådan här utställning, men vi var ändå oroliga för det här är så viktigt material som ska bevaras 

till framtiden.

Smycken visste vi att vi inte fick ha med på utställningen utan de är bara närvarande genom bildmaterial. Även 

om det är så mycket som visas runt omkring så är det ett fokus på klänningarna. Det finns flera korta texter 

anslagna i lokalen, men det finns också audio guider och det är första gången vi använder oss av dessa. Det har 

visat sig vara otroligt populärt.

 

3A. Regenter och blivande regenter använder sig traditionellt av inhemsk design vid bröllop inom riket. Vet ni 

något om Drottning Silvias val av Dior? (Jag vet att Märtha skolan, som gjort Hagasessornas klänningar, lades 

ner året innan bröllopet).

Sammanställning: Det vet jag inte. Valet vet jag inget om. Det blev Dior och anledningar till valet vet jag inte 

om. Drottningen var inte svenska och hon fick naturligtvis hjälp och måste fått råd och stöd av sådana som 

kunde området. Varför det blev just Dior vet inte jag säkert, troligtvis på rekommendation av någon vars 

synpunkter och åsikter man respekterade. Kanske hon hade sett någon klänning av Dior som hon tyckte om? Jag 

vet inte, ingen aning. Det tror jag inte vi får svar på helt enkelt. I efterhand kan man tycka det är intressant varför

hon inte valde inhemsk design, men jag tror inte det var kontroversiellt då. Jag tror inte den frågan ställdes då. 

Faktiskt. Jag vet inte riktigt när man så konsekvent började, man har såklart tittat utomlands, i vissa länder har 

kungligheterna alltid valt inhemska klänningar. 

Sammanställning övrigt:

Förr syddes mycket för hand av sömmerskor, medan det numera är större andel pret-a-porter. Det finns en 

eftersträvan att visa återhållen elegans i klänningarna. Klänningarna ska vara moderna, men inte ”crazy”. I 

England har väl t.ex Drottning Elizabeth II ändra fram till 80-talet haft klänningar som sytts av en sömmerska, 

nu är det mycket pret-a-porter. Naturligtvis en kostnadsfråga, men också att det finns så mycket mer att välja av 

pret-a-porter. 

Om jag tittar på Prinsessan Lilians garderob med 1000-tals plagg är många sydda av samma sömmerska, 

Elizabeth Wondrak, som hon använde från 50-talet och ända fram till sin bortgång. Arbetar man med en 



sömmerska, så tätt, så blir det väldigt konsekvent. Nu är det mycket större variation i kläderna man har och mer 

modemässigt. Arbetar man med samma sömmerska från 50-talet till 2000-talet, så är det klart att det blir mer 

traditionellt och inte i modets framkant. 

Men sen är det inte säkert att en prinsessa ska vara i modets framkant. Man ska promota svensk elegans, aldrig 

det där galnaste. Det är säkert en strategi som Tina kan prata med dig om. Det ska säkert vara modernt, men det 

ska inte vara ”crazy”.Det ska vara rätt i tiden, rätt i situationen, rätt för de närvarande personerna och rätt i 

förhållande till andra kungliga personer. Där tror jag du kan fånga in det ganska väl. De är ju det främsta 

representanterna för varumärket Kungl. hovstaterna eller Kungafamiljen. Det är ju ett varumärke som andra och 

måste vårdas och promotas. Sedan är man också den där ambassadören för svensk industri, svenskt tillverkning 

och för svensk design. Du har så väldigt bra material. Du har helt enkelt en sådan inriktning med det här 

materialet så det räcker som en master uppsats.

Kronprinsessan Victoria: Bröllopsklänningen är väldigt ovanlig och avklädd, men hon är så himla vältränad och 

vacker och kan bära upp en sådan klänning så tjusigt. Sådan närvaro och ändå sådan integritet. Hon är personlig 

utan att vara privat och det är något hon klarar av på ett fantastiskt sätt. Det sätt hon möter människor, hennes 

förmåga till att vara uppsluppen och humoristisk utan att tappa värdighet. Det är skickligt och något hon 

naturligtvis har i sin personlighet. I grunden kan det såklart finnas en ganska blyg person. Men hon vågar bjuda 

på sig själv, och det gör ju bara en riktigt trygg person.



Bilaga 3. Sammanställt och justerat material från intervju med Catharina Törnqvist

Avskrift av intervju, fredagen den 9 december 2016 på Kungliga Slottet, avseende ”Kronprinsessan Victoria – 

mode i kunglig ämbetsutövning” med H.K.H Kronprinsessans kammarjungfru och stylist Tina Törnqvist. 

I Victoria – Drottning med tiden skriver Herman Lindqvist att Kronprinsessan berättat: 

"Jag har inga anlag alls för mode och smink, inte som Madeleine. Jag är tacksam att jag får hjälp med de 

numera. Jag försöker använda svenska kläder så mycket som möjligt, jag är stolt över att vi har fina svenska 

modehus med kläder som jag kan visa upp utomlands, men det svenska utbudet av galaklänningar är ganska 

begränsat. Därför blir det tyvärr ofta utländska modeskapares kläder vid banketter och officiella tillställningar. 

Jag vill gärna klä upp mig. Det är mitt sätt att upphöja och visa respekt för dem som bjuder in mig”

A. Detta visar att Kronprinsessan vid intervjun 2009 hade prioritingar att bära nationellt mode, men med 

tillägget att utbudet av galaklänningar är ganska begränsat och att hon tyvärr måste bära utländska 

modeskapares kläder vid banketter och officiella tillställningar.

 Resonerar Ni likadant fortfarande, har förutsättningarna förändrats?

Sammanställning: Det har gått framåt sedan intervjun 2009 och förutsättningarna har förändrats. Nu hittar vi fler 

galaklänningar av svenska designers. 

 Det har tillkommit flera designers som gör galaklänningar sedan intervjun ex.vis. Fadi El Khory, Ida 

Sjöstedt och Ida Lanto för att nämna några. Finns det diskussioner att utöka andelen svenska 

galaklänningar i Kronprinsessans garderob?

Sammanställning: Vi har utökat t.ex. har H&M sytt upp en galaklänning till Kronprinsessan för att använda vid 

Prins Carl Philips bröllop. Det är utifrån den miljömedvetna linjen de valde H&M. Vår ambition är att utöka 

andelen svenska galaklänningar. Först tänker vi: Vad kan vi använda som är svenskt? Vi ser alltid vad vi kan 

använda som är svenskt, och det är absolut nummer 1. Går inte det, då går vi vidare! 

 Resonerar Ni kring möjligheterna att inköpa svenska galaklänningar vintage. Frågan ställs utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv, såväl som nationalistiskt och modetrendigt? Jag tänker främst på de samtida 

haute couture skaparna som Kronprinsessan tidigare använt sig av som Pär Engsheden och Lars 

Wallin.

Sammanställning: Det är viktigt med återanvändning och att tänka ekologiskt. I Sverige har vi lärt oss att äta 

ekologiskt och numera har det utvecklas och tankarna till hållbarhet utvecklats under senare år till att även 

inkludera alltifrån kläder, till hud- och hårvård. Vi vill absolut använda svenskt mode, det är alltid nummer 1. 

Klänningar som finns i garderoberna återanvänds frekvent. Såklart är det viktigt att uppmärksamma när de då 

använts tidigare och vid vilka olika representationstillfällen. Kläderna återanvänds också inom familjen. Till 



exempel har Prinsessan Estelle haft klänningar som Kronprinsessan använt som barn. Det finns alltid möjligheter

och resonemang kring att återanvända. Jag tror svenska kungahuset är det som är bäst på att återanvända 

kungliga kläder.

 Hur resonerar Ni kring Kronprinsessans garderob och mode i kunglig ämbetsutövning avseende ready-

to-wear som är av dyra utländska modeskapare. Jag tänker bl.a. Valentino och den blommiga 

klänningen som jag själv var modell för Nathalie Schuterman 2014. Mina idéer är att de "dyra" 

klänningarna ska vara exklusiva för en kronregent (inte bäras av många andra) och därför kanske bör 

få kosta mer och vara i färre exemplar, så länge de är svenska kreationer?

Sammanställning: Ready-to-wear är den billigare varianten av haute couture. Det är hantverk och kostar 

fortfarande. När klänningar sys upp så blir man helt egen i att bära kreationen, exklusivitet. Alla ska samtidigt 

kunna bära det de vill, finns inga tabun.  Allt beror på hur man använder och bär upp plaggen.  Jag vet att jag en 

gång fick frågan av någon: - ”Kan en kunglighet använda sig av H&M och Lindex i en klänning för 199 kr?” 

Mitt svar var: - ”Absolut, om det passar tillfället och om man kan bära upp det!” . När man syr upp gör man det 

för att vara helt egen om plagget. Då använder man också finare tyger, då blir det ett helt annat plagg och 

handgjort skrädderi kostar då mer. Vi försöker använda både högt och lågt. Man får titta på stilen och se vad man

passar och trivs i. Man måste framförallt trivas i plagget oavsett vilket märke det är.  Om man trivs i sitt plagg 

kan man också utföra sitt jobb med en annan säkerhet och en lust. 

B. Herman Lindqvist ställde också frågan till Kronprinsessan under intervjun 2009, om hur hon ser på sig själv 

om tio år? Kronprinsessan berättade bl.a: "-Jag hoppas också att Sverige ska visa av vi har en stor roll att spela

i synnerhet på miljöområdet där vi kommit långt med vårt engagemang och vår medvetenhet”. Frågan känns 

extra aktuell eftersom Drottning Silvia öppnade i oktober 2016 en svensk utställning med syfte att lyfta frågan 

kring hållbart mode vid det officiella stadsbesöket i Berlin. Det som avhandlades var hur kan arbetet med att ta 

fram alternativa sätt att producera och konsumera mode i utveckling, och vad kan svenska och tyska aktörer 

lära av varandra. Därför undrar jag:

 Kronprinsessan har ofta burit kläder från H&M Conscious Collections. Är detta kopplat till 

Kronprinsessans önskan att vara miljömedveten? Eller marknadsföra Sverige som framstående på 

miljöområdet? Finns det andra svenska klädskapare som Kronprinsessan klär sig i som arbetar utefter 

hållbarhetsperspektiv? 

Sammanställning: Vi sydde som sagt om en H&M Concious till Carl Philips bröllop. Anledningen till valet var 

att H&M ligger i framkant. H&M har resurser till detta och lägger ner enorm tid och engagemang, vilket är 

jätteroligt eftersom det är ett stort svenskt företag. Det är ju också vad Kronprinsessan står för, återvinning. Vi 

måste tänka efter kring vilka produkter vi köper, var de kommer ifrån, hur de framställs och vad vi kan bidra 

med för att inte förstöra världen. Nästa generation kanske lyckas bättre med det än vad den här generationen 

gjort. Det finns en uträkning att vi slänger i snitt 8 kg kläder per år i soporna, istället ska man lämna in kläderna 

så att man kan återanvända materialet. Det är fantastiskt!  Inte ett enda plagg får hamna i soptunnan, antingen 

blir det nya tyger eller säljes secondhand. Jag säger till vänner om ni inte kan sälja secondhand, ner i påsar och 



lämna på inlämningsställen. Kronprinsessans önskan är att vara miljömedveten. H&M är i framkant men det 

används också andra svenska märken. Vi tar mer och mer ställning till att vi har ett ansvar och därför använder vi

gärna ekologiska produkter. Det är en del av miljötänket och svenska företag ligger i framkant. Kronprinsessan 

är väldigt engagerad i miljöfrågor. 

 Hur ser Ni på Kronprinsessan Victoria och epitet nationellt den ”Svenska Kronprinsessan” med en 

koppling till ”Miljö Kronprinsessan” eftersom intresset verkar stort inom området från Sveriges 

Kungahus och att Sverige ligger i framkant på miljöområdet?

Sammanställning: Kronprinsessan Victoria som nationell prinsessa och miljöprinsessa. Kan inte svara på dessa 

olika tematiseringar?! Hänvisar till svaren på de andra frågorna.

C. Kronprinsessan är blivande regent i Sverige och bör alltså klä sig som en kunglighet med helt andra 

krav än andra kungligheter som inte är blivande regenter. (Tilläggas att jag vet att storleken på 

apanaget är betydligt mindre än för andra monarkier som England, Nederländerna, Norge och 

Danmark)

 Hur resonerar Ni kring att Kronprinsessan är i sin position "framför" andra kungligheter och att det 

även bör representeras i hennes klädsel. Både traditionellt historisk och nutida om man jämför med 

t.ex. England, så är det helt andra klädkoder kring exklusivitet för en tronarvinge än andra 

kungligheter. Hur iscensätts Kronprinsessan Victoria utifrån epitet ”kungamakt”? Det vill säga att 

vara den upphöjda prinsessan i kungahuset?

Sammanställning: Hon har mera att göra och att utföra och mer plikter, så det är klart att hon har ett större ansvar

och mer evenemang. Men klädesmässigt? Ja, hon ska vara representativ för den position hon har och sin roll. Det

är något vi tänker på absolut. Kläderna ska inte ”ta över”, det är väldigt viktigt. Det finns ett enormt fokus på 

kläderna och balansen mellan att vara representativ och lagom innebär att inte låta kläderna ”ta över”. 

 Hur resonerar ni till ordet "lyx" vad det gäller Kronprinsessan? Finns det vinster i en modern monarki 

att visa lyx för att bibehålla synen på kunglig flärd och ett framgångs rike som kan jämställas med en 

starkt monarki?

Sammanställning:  De försöker hålla kostnaderna så låga som det är möjligt. De kan inte bara använda sig av 

dyra märken. Bijouterier får inte vara för mycket utan lagom. Kvalitéer måste vi titta på. Det är så många 

engagemang, det krävs också kvalitet och snitt för att hålla för länge med många engagemang. Idag är det helt 

annat mediabevakning och vi använder både högt och lågt. 

D. Kronprinsessan använder ofta kläder från H&M, som kan ses som folkligt och tillgängligt för alla. 

 Hur resonerar ni kring ett epitet av Kronprinsessan såsom ”folkets prinsessa” Balansen mellan det 

folkliga det kungliga fälten och iscensättande av detta. Frågan kommer eftersom det är en balans som 

jag tror är svår att få till korrekt?

Sammanställning: Folket vill se det gyllene, men man kan få gyllene ur både högt och lågt. Vi har använt många 

olika märken och kunnat twista till det så att det ser kungligt och representativt ut.  



E. Kronprinsessan representerar Sverige flitigt och framgångsrik med en proppfylld kalender av viktiga 

åtaganden i rikets tjänst.

 Hur planeras klädinköp och provningar, alltså alltifrån att se på nya kollektioner, logistiken till 

provningar och även budgeteringen? Sker det månadsvis, kort sagt tidscycler? Vilka är involverade i 

processerna kring ex.vis urval av kläder?

Sammanställning: Jag ser visningar i Stockholm, besöker PR byråer, designers och showrooms där jag får 

presenterat vad som kommer att komma nästa säsong och vi har nära kontakter. Jag går även i butiker, vi har 

många svenska bra butiker. Vissa händelser ligger långt fram i tiden i kalendern och det finns möjligheter till 

planering, som ex.vis vid statsbesök. När de reser i den kungliga ämbetsutövningen prioriterar de svenskt, det 

finns undan-tag som görs utav respekt som om man t.ex. reser till England, att man använder brittiskt mode som 

en trevlig gest och ett sätt att visa värdlandet respekt. Det finns många olika typer av representation och det 

kräver att man anpassar garderoben följaktligen. Om man t.ex. ska träffa barn, så anpassar man sig till den 

situationen eller ex.vis. äldre personer som man behöver visa en viss respekt för. Det är många olika 

representationer som man försöker anpassa garderoben efter. Det svänger olika i tiden och finns inga fasta 

scheman för detta. Det är också mer och mer för Kronprinsessan att göra vilket kräver fler kläder i sin 

representation.

 Hur resonerar Ni kring andelen av apanaget i denna del, är det t.ex. alltför begränsat i jämförelse med 

ex.vis Norge och Danmark, särskilt när Kronprinsessans hovstat enligt kungahusets hemsida erhåller 

10% av det totala apanaget? (Det finns uppgifter från 2010 som visar att Storbrittanien 500 miljoner, 

Nederländerna 400 miljoner, Norge 270 miljoner, Danmark 125 miljoner och Sverige 110 miljoner)

Sammanställning: De andra kungahusen som du pratar om har ett helt annat anslag. Vi har olika länder. Vi kan 

bara utgå från vad vi har här i Sverige, Nej, vi har inte på samma sätt och inte på långa vägar. Och då får vi utgå 

från det, det viktiga är ju vad vi har att säga och vad vi i Sverige står för. Det finns också kulturskillnader mellan 

Europas hov.

F. Kronprinsessans stil har förändrats en hel del de senaste åren. En Kronprinsessa ska framförallt vara 

kunglig och upphöjd framför modemedveten och stilfull enligt tradition både historisk och samtida. 

 Hur ser Ni på ett sådant resonemang? Är det applicerbart på Kronprinsessan? Motivera gärna hur Ni 

resonerar.

Sammanställning: Förlovning, bröllop och barn har utökat familjen under tiden. Jag har arbetat i 

Kronprinsessans tjänst några år och under dessa tider har saker förändrats. Det krävs en större garderob för hela 

Kronprinsess familjen. Kläderna har blivit med åren så otroligt viktiga, också i media. Även i och med att det 

numera inte bara är tidningar utan all social media och bloggar. Vilket är en extrem utveckling de senaste åren. 

Massmedia sätter en ribba och alla vill ju se vad som visas. Det kan bli alltför mycket diskussion om kläder, 

istället för det kungahuset har att säga. 



 Kan Kronprinsessan Victoria ses som en ”modeprinsessa”?   Hur trendig får/kan man vara som 

kunglighet?   

Sammanställning: Modeprinsessa och trend?.Trend ska inte ta över. Det är roligt och ta upp trender och  vi 

provar och ser om det passar eftersom vi är nyfikna på nyheter. Därefter känner vi om det passar eller inte. Mode

kan också bli för mycket flärd och trender kan gå för snabbt och det är inte riktigt vad vi står för. Men vi följer 

med. Hon är en Kronprinsessa i tiden.  Kronprinsessan måste trivas, jag tycker absolut inte om ordet 

modeprinsessa där man sätter henne i ett fack! Vi väljer det som är representativt i olika sammanhang. 

Kläder är viktiga för att känna sig fin, om man känner sig säker så utstrålar man säkerhet. Alla vill känna sig 

fina. Balansen är att inte låta kläderna ta över i sin representation. Alla behöver vi positiv kraft. Har man en 

positiv kraft kan man lättare utstråla och förmedla vad man vill säga. 

 I massmedias svar så ser de gärna att utmana Kronprinsessan till att använda plagg som en ”snygg 

kostym”. Massmedia tar också upp inhemska märken som ACNE och Rodebjer hur ställer ni er till 

dessa framgångsrika och lite edgy designers?

Sammanställning: Verkligen jättekul att modemassmedia är med och tycker till om Kronprinsessan och mode!!! 

Kronprinsessan använder flera ”snygga kostymer”. Det finns numer ett brett utbud av svenska designers och 

Kronprinsessan använder många av dem. Kronprinsessan kan också visa upp kläderna med andra accessoarer 

och då på ett annat sätt än hur designer marknadsför kläderna i en kampanj outfit. I mitt arbete ingår att göra en 

outfit så representativ som möjligt för Kronprinsessan i hennes roll. Vi visar kläderna på ett annat sätt och på ett 

sådant sätt som Kronprinsessan vill. Vi använder också en hel del svenska accessoarer frekvent och vi har även 

börjat använda mer svenska skor.  

 Om jag skulle klä Kronprinsessan en dag till något som inte var ”väldigt högtidligt” så skulle jag 

kunna tänka mig en snygg byxdress i plommonfärgad sammet av Emelie von Hofstens ”Teotoki”, som 

är välsydd och praktiskt med vacker färg och yta. Skulle det plagget fungera för en Kronprinsessa? 

Använder sig Kronprinsfamiljen av märken som Stutterheim regnkläder, eller John Sterner stickade 

kläder (som är hausse utomlands av t.o.m Kanye West)?

Sammanställning: Kungl. Hovstaterna valde att inte kommentera enskilda märken. 



Bilaga 4. Sammanställning enkät Svensk Damtidning och Damernas Värld

Vad anser du är massmedias roll och inriktning i att porträttera Kronprinsessan roll i kunglig ämbetsutövning 

ur ett modeperspektiv?

Damernas Värld: Jag tycker att kronprinsessan är någon som vi skall vara stolt över och främja i flera olika 

avseenden. Hon är en stark kvinna som man gärna vill veta mer om. Om hon brinner för svenskt mode så skulle 

jag gärna ser att hon tar ställning ännu mer och blir kvinnlig förebild för hållbarhet, då modebranschen ligger i 

framkant.

Svensk Damtidning: Jag tycker att det är viktigt att skriva vilka märken hon bär och hur mycket kläderna kostar. 

Inte alltid givetvis, men när det är relevant tycker jag att priset ska skrivas ut.

Hur viktigt anser du det är för marknadsföringen av svenskt mode att Kronprinsessan använder sig av nationellt

mode vid ex.vis högtidligheter?

Damernas Värld: Jag tycker det är en väldigt viktig uppgift som kronprinsessan har att marknadsföra våra 

svenska designer. De är något som vi skall vara stolta över och inspirera och stödja andra unga designers som 

vill ha en framtid inom modeindustrin. 

Svensk Damtidning: Jätteviktigt, givetvis. Att kronprinsessan väljer svensk design är ovärderligt ur 

marknadsföringssynpunkt.

Vad tror du är viktigast i synen från allmänheten avseende Kronprinsessans stil? (kunglighet, trend, modernitet, 

identitetsskapande, folklighet, nationalitet, hållbarhet etc)

Damernas Värld: Kronprinsessan känns som en modern kvinna i tiden som inspirerar och jag vill därför säga att 

modernitet, folklighet men på ett kungligt sätt inspirerar mest. Hon får ju ändå mest rubriker när 

igenkänningsfaktorn är hög på vissa märken. Allmänheten vill känna sig delaktiga och att de också skall kunna 

klä sig som prinsessan. Dock kanske lite väl till överdrift kan jag tycka, då hon trots allt är en kunglighet och 

måste få bära lite mer exklusiva plagg. Svenska folket vill ju inte att hon skall sticka ut på ngt sätt. Otroligt 

viktigt även med hållbarhet hoppas jag då vi ligger i framkant där. Stort när hon bar HM Concious. 

Svensk Damtidning: Jag tror att allmänheten tycker det är viktigt att kronprinsessan har en kunglig stil, som 

passar hennes ålder och de ställen hon ska besöka. Jag tror också att man tycker att det är viktigt att hon inte bär 

för dyra kläder och att hon satsar på svensk design.

Om du fick agera stylist för Kronprinsessan vid ett högtidligare tillfälle av ceremoniell karaktär, hur skulle du 

tänka kring klädval?

Damernas Värld: Jag vet att det är mycket regler för en ung kronprinsessa vad man får och inte får bära, men jag 

skulle vilja utmana henne en aning. Klä henne i plagg som hon känner sig bekväm i, men ibland med lite mer 



trendkänsla. Dock har Tina gjort ett fantastiskt jobb, inte ofta man ser de där kungliga dräkterna längre. Jag 

skulle dock vilja se henne i en riktigt snygg kostym någon gång.

Svensk Damtidning: Jag skulle välja svensk design, absolut. Och jag skulle tänka på att satsa på en färg som gör 

sig då man blir fotograferad mycket.

Finns det några inhemska designers/modehus som du saknar i Kronprinsessans klädval?

Damernas Värld: Det är ju oftast man ser henne i klänningar, kjolar men som i mitt svar ovan skulle jag gärna se 

henne i ngt mer skräddat. Vore otroligt roligt att se henne i ngt från våra stjärnor som lyckats stort utomlands, 

typ Acne eller Rodebjer.

Svensk Damtidning: Det skulle vara roligt om kronprinsessan bar Rodebjer mer. Carins design skulle klä henne 

anser jag.



Bilaga 5. Sammanställning fältobservation utställning 

Anteckningar efter fältobservation vid besök på Kungliga Slottet: Torsdagen den 1 december 2016

En kall eftermiddag i Stockholm går jag upp för Slottsbacken förbi Livrustkammaren för att hitta till 

utställningen ”Kungliga bröllopsutställningar 1976-2015” på Kungliga Slottet. Det blev svårt att hitta vilken 

ingång som gällde, men till slut hittade jag rätt. Efter att ha gått upp några trappor till övervåningen, gick jag 

igenom några salar med olika montrar och olika teman, innan jag nådde Rikssalen som är lokaliserad några 

trappsteg ned. Det första jag ser är en enorm mörk stor sal, hög takhöjd, upplysta områden över bröllops-

klänningarna till vänster och även den enorma Drottning Kristinas silvertron direkt till höger.

Jag började att med hjälp av en trevlig guide registrera min mail adress för att få utställningsmaterialet hemsänt 

via mail,  ett nytt och kreativt sätt att minnas och kunna reflektera kring utställningen när jag kom hem.

När jag tittade in mot vänster i rikssalen och ställde mig rakt framför bröllopsklänningarna noterade jag hur noga

man konstruerat utställningen som att:

 Det flyter liksom ett inramande ljustäckt vitt tygmoln över varje bröllopsklänning, vilket ger en vision 

av bruden tågande i kyrkan.

 Bröllopsklänningarna, och brudnäbbarnas ensembler, är inte i monter utan finns fria i rummet på en låg 

höjd som gör att man nästan känner sig stående bredvid och intill. 

 Bröllopsklänningarna står i successions ordning: Främst Drottning Silvia några steg framför 

Kronprinsessan Victoria som står jämte. På samma sätt följer Prinsessan Madeleine och Prinsessan 

Sofia, jämte men några steg före.

 När jag går runt de av ljus inramade låga podierna, kommer jag riktigt nära men ljussättningen sätter 

ändå klara avgränsningar.

 I områden runt bröllopsklänningarna finns informationsskyltar.

 Även utmed väggarna finns mer utförliga informationsskyltar om historia och nutid.

 Utmed väggarna finns också montrar med detaljer såsom brudslöjor etc. 

Att titta igenom utställningen tog tid, allt ville jag läsa och även syna, alltifrån spetsar till skor. Övriga besökare, 

vuxna och barn, mestadels turister var lågmälda och talade med låga röster. Jag besökte utställningen i över en 

timme och den var en oerhörd vacker, informativ och känslofull utställning.

Efterarbete från fältobservation

När jag kom hem senare på kvällen hade jag fått mail från min inregistrering. Förutom mycket skriftlig 

information fanns det angivet att det även fanns möjlighet att lyssna till allt i från de olika designers syn på 

konstruktionen av bröllopsklänningarna, till olika tal vid de olika bröllopen. Tyvärr, fungerade inte just 

designernas information verbalt som de skulle, trots upprepade försök. (Kan vara min data som ställer till det, 

men det kan också vara tekniska problem hos leverantören).



Anteckningar från audio guider och informationsskyltar på utställningen 

Kungliga och aristokratiska brudar har alltsedan 1700 talet gift sig i vitt eller silver enligt franskt mode. 

Traditionen med vit bröllopsklänning spred sig till den svenska allmänheten först kring sekelskiftet 1900. 

Kronprinsessan Victorias klänning en hel del likheter med den som Drottning Silvia bar, som exempel 

sömmarna vid bysten eller tyget en dubbelsidig elfenbensvit siden duchesse med mjuk pärlskimrande yta. 

Däremot med den karakteristiska rundade kragen och de korta ärmarna har klänningen en modern form som 

lämnar kronprinsessans axlar och armar bara, något som är ganska ovanligt för kungliga brudklänningar. 

Klänningens baksida har raffinerade detaljer såsom ett brett markerande skärp med sju klädda knappar och V-

ringning. Släpet baktill är nästan fem meter långt. Att skapa kronprinsessans brudklänning var en väldigt stor ära 

men också ett stort ansvar, berättade Pär Engsheden efteråt. Silvias brudklänning är ett sparsmakat mästerverk 

från huset Dior, skapat i deras ateljé i Paris av chefsdesignern monsieur Bohan och hans team. Fröken 

Sommerlath valde själv detta vackra tyg när hon träffade Monsieur Bohan i Paris några månader innan bröllopet.

Senare har Monsieur Bohan förklarat att han inte ville skapa något för komplicerat, inte något trendigt utan 

snarare en klänning som skulle passa den blivande drottningens personlighet: charmig, lugn och trygg. Drottning

Silvia och Kronprinsessan Victoria bar samma slöja som Drottning Silvia bar vid sitt bröllop. En slöja som är 

över 140 år gammal och ursprungligen tillhörde drottningen Sofia. En tradition som förts vidare till Drottning 

Silvia och Kronprinsessan Victoria. Den har 1800-talets typiska kännetecken med en kombination av knypplad 

och sydd spets som applicerats på en botten av tyll. Staden Bryssel och omgivande trakter hade varit centrum för

spetsproduktion sedan andra hälften av 1500-talet.
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