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Abstract 

Studien Prins eller vanlig groda? är en klassisk retorisk analys av H.K.H. Prins Daniels 

talekonst i kombination med analyser av narrativ i tal och talarens actio (framförande). Syftet 

med uppsatsen är att studera vad som kännetecknar Prins Daniels talekonst. 

Huvudfrågeställningen som besvaras är Vad kännetecknar Prins Daniels talekonst? Resultat 

har nåtts genom att analysera tre tal, i video och text-form. Följande resultat har studien lett 

fram till; Prins Daniel anpassar sig väl till de situationer han håller tal i. Det sker i stilnivån på 

språket, kroppsspråk och användning av rösten (actio) och innehållet i talen. Det som 

utmärker Prins Daniels talekonst är användningen av narrativ i talen och hans förmåga att 

skapa en känsla av gemenskap, ”jag är en av er”, hos publiken.  

 

 

 

Nyckelord: Klassisk retorisk analys; Actio; Narrativ; Prins Daniel; Kungliga tal, Daniel 

Westling 
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1 Inledning 

Titeln på denna uppsats ”Prins eller vanlig groda?” är hämtad från en barnbok med samma 

titel.
1
 Men vad har titeln med min uppsats att göra? För det första hoppas jag att den är 

intresseväckande och lockar till läsning. Och för det andra är Daniel Westling nu mera Prins 

av Sverige och inte en vanlig ung man (vanlig groda). Som en offentlig person måste han 

behärska konsten att tala och på så vis för att bygga upp och behålla ett starkt ethos. Att hålla 

bra tal är få förunnat. Med det menar jag att det exempelvis vid bröllop eller andra festligheter 

ofta förekommer nervösa framträdanden med stakningar och klumpiga uttalanden. Skickliga 

talare som trollbinder publiken är få, men genom övning kan alla lära sig tala väl.  

Det uppmärksammade ”Bröllopstalet” som Prins Daniel höll under sin bröllopsmiddag såg jag 

inte när det hölls, utan tog del av det dagen efter. Innan jag hörde talet såg jag kommentarer 

att det varit fantastiskt. Därför var mina förväntningar på det höga. När jag sedan såg 

inspelningen av talet tog det inte lång stund för mig att bli intresserad av det och lyssna noga 

till allt han sa. I höstas när jag skulle välja ämne till den här uppsatsen såg jag en artikel i 

Aftonbladet om att Prins Daniel hållit ännu ett lysande tal, denna gång i New York, USA. När 

jag påbörjade analyserna fann jag inte talet som hölls i New York varken i skriftlig form eller 

som video-klipp därför kommer det tyvärr inte att analyseras.  

Metoderna jag valt att använda är klassisk retorisk analys som kompletteras med narrativ 

analys samt analys av actio hos talaren. Syftet med uppsatsen är att studera vad som 

kännetecknar Prins Daniels sätt att tala, övertyga och anpassa talet till situationen talen hålls i. 

För att underlätta förståelsen av analyserna har jag bifogat de tre talen som kommer 

analyseras.
2
 

 

1.1 Bakgrund 

Prins Daniel höll under bröllopsmiddagen den 19 juni 2010 sitt första offentliga tal. Talet var 

till hans nyblivna hustru, Kronprinsessan Victoria, och hyllades av pressen. I Aftonbladet 

kunde vi läsa att ”Prins Daniel höll ett storslaget och rörande tal under bröllopsmiddagen [---] 

Aftonbladets läsare blev också tagna och ger talet högsta betyg.”
3

 I Expressen stod 

                                                           
1
 Gahrton (2003) 

2
 Bilaga 1-4 

3
 http://www.aftonbladet.se/brollopet/article12358619.ab (2011-12-14) 

http://www.aftonbladet.se/brollopet/article12358619.ab
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det ”Retorikexperten Katti Sandberg var en av många som i natt hyllade prins Daniels tal 

under bröllopsmiddagen: - Ett av de bästa svenska tal jag någonsin har hört.”
4
 och även i 

Dagens Nyheter fick Prins Daniel positiv kritik av Hovexperten Sten Hedman: 

Det stora minnet blir ju naturligtvis Daniels tal till Victoria, det kan man ju inte komma 

ifrån. Det var strålande retorik, fullt av personlighet. Det verkade som att han hade knåpat 

ihop det själv. Det kändes väldigt äkta och dessutom glänsande framfört […]
5
 

Det som fick mig att, nu drygt ett år efter hyllningar av Prinsens förmåga att hålla tal, vilja 

analysera hans talekonst var en artikel i Aftonbladet om ett tal han höll i New York den 2 

november 2011.
 6

  Återigen hyllades han av kvällspressen för sin förmåga att tala väl och jag 

blev då nyfiken och valde att ta reda på mer om hans talekonst.
 7

  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att ta reda på vad som kännetecknar Prins Daniels talekonst. Jag 

ämnar studera på vilka medel han använder sig av för att övertyga, hur han anpassar sig efter 

kontexten samt hur han framför talen.  

Min frågeställning blir följande: Vad kännetecknar Prins Daniels talekonst? 

 

Frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av underfrågorna;  

1. Hur stärker eller sänker han sitt ethos under framförandena?  

2. På vilket sätt påverkar hans framförande (actio) hans ethos? 

3. Vilken roll har eventuella narrativ i talen? 

 

2 Tidigare forskning 

Prins Daniel är ett relativt nytt forskningsobjekt och bland tidigare forskning finns det inte så 

mycket om honom. Det jag har funnit som rör samma typ av objekt (kungligheter som 

                                                           
4
 http://www.expressen.se/nyheter/brollopet/1.2033986/experten-hyllar-prins-daniels-tal (2011-12-14) 

5
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/daniel-en-gudagava-till-prins (2011-12-14) 

6
 Zachariasson ”Svenska karlar – kungliga kockar” i Aftonbladet (2011-11-03) s.26 

7
 Med talekonst menas talens uppbyggnad, stil, stilfigurer, talarens actio (användning av röst och kroppsspråk), 

användning av logos, pathos och vad talaren gör för att påverkar sitt ethos (både positivt och negativt). 

http://www.expressen.se/nyheter/brollopet/1.2033986/experten-hyllar-prins-daniels-tal
http://www.dn.se/nyheter/sverige/daniel-en-gudagava-till-prins
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framför tal) är Bo Renbergs retorikanalys av Kung Carl XVI Gustavs tal 10 januari 2005. 

Analysen är ett exempel i Renbergs bok där han presenterar hur man genomför en retorisk 

analys.  Renberg börjar med att förklara kontexten. En naturkatastrof hade skett i ett land 

långt från Sverige men där många svenskar befann sig. Efter detta placerar Renberg in talet i 

genre högtidsta och han skriver att det är ett typiskt exempel på ett sådant tal. Det mediala 

efterspelet påverkade situationen som talet kom att hållas i och den retorik Kungen förde i 

talet. Kungen höll tal, men även statsministern och Sveriges ärkebiskop. Renberg skriver att 

talen var en del av den massmediala kontexten som rådde under veckorna efter katastrofen. 

Den retoriska situationen som rådde när Kungen höll talet var att det hade skett en tsunami två 

veckor innan och den svenska regeringen hade kritiserats i media för att inte ha agerat snabbt 

nog när rapporteringen om naturkatastrofen i Thailand börjat. Det som hänt engagerade 

medborgarna i Sverige starkt enligt Renberg och det fanns behov av att nationen samlades och 

stadsminister Göran Persson hade inte klarat av sin roll i denna situation. När Konungen höll 

talet var ett stort antal svenskar fortfarande saknade och ovissheten om vad som hänt stor. 

Renberg går sedan över till att granska publiken och konstaterar att det finns två typer av 

publiker i denna situation, de som faktiskt är där framför honom och de som ser talet på tv. De 

som följer högtiden på tv bevittnar enligt Renberg två retoriska situationer. Dels ceremonin 

som arrangeras av Stockholms Stadshus men även det sorgespel som Sveriges Television 

(SVT). Talaren är också medveten om att publiken han talar till är större än den han ser 

framför sig i rummet, den övriga publiken sitter framför TV-apparaterna. Renberg skriver 

även att det ideologiskt sett finns två typer av publiker: de som är för kungahuset och de som 

är emot det. Renberg går sedan vidare till att beskriva det retoriska problemet Kungen står 

inför. Att tala både till de som är drabbade och de som inte är det (merparten av svenska 

folket). Renberg beskriver den publiken som befinner sig framför TV-apparaterna 

som ”voyeurer” som inte är närvarande fysiskt vid sorgehögtiden. Nästa del av analysen är av 

talaren och författaren av talet. Här konstaterar Renberg att Kungen har svårigheter att 

överkomma då det finns föreställningar om honom som en dålig talare (baserat på tidigare tal 

och yttranden han framfört). Renberg beskriver tidigare talsituationer Kungen varit i som inte 

varit lyckade men att Kungen har fått sympatier i och med att han har dyslexi. Renberg tar 

även upp faktumet att efter Kungen höll detta talet uppmärksammade medierna att han hade 

en ny talskrivare och denne blev förklaringen till varför Kungens tal varit lyckat. Renberg 

menar dock att det inte spelar någon roll vem som författat talet utan det handlar om talarens 

förmågan att använda sig av talskrivarens färdigheter och råd för att kunna framföra ett tal 

som fungerar. Nästa del i analyser är genomgång av talets disposition. Talat består av en 
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inledning där talaren inte behöver lägga krut på att skapa uppmärksamhet då ämnet är bekant 

hos publiken. Inledningen går istället ut på att få publiken välvilligt inställd. Efter inledningen 

presenteras den tes som talet har: vi ska trösta varandra med ord. Sedan talar Kungen om hur 

vi kan tala med varandra, han nämner sin egen pappa och vikten av att lyssna på barnens 

frågor och han betonar att vi ska ”’våga visa svaghet, värme och känslor.’”
8
 Avslutningen av 

talet sammanfattar tesen från ett annat perspektiv än tidigare då han uppmuntrar oss till att 

våga vara medmänniskor. Renberg skriver att avslutningen också pekar framåt.
9
  

Nästa del i analysen är analys av argumentationsmedlen ethos, logos, pathos. Här finner 

Renberg att Kungen tar av sig sin ”officiella mask” och jämför sig med kungen i sagorna.  

Genom att berätta om att han själv förlorat sin pappa stärker Kungen sin trovärdighet (sitt 

ethos). Renberg skriver att vi får se ”monarken på ett medmänskligt plan”.
10

 Renberg 

konstaterar att Kungen lyckas att bli ”en av oss” och skapar på så vis gemenskap med 

publiken. Nästa del i analyser rör logos, den delen får Renberg lämna då logos har en 

underordnad roll i talet. Han fortsätter istället analysera pathos, som enligt Renberg, är det 

övertygelsemedel som dominerar och sätter prägel på talet. Lyssnarna grips av talet och det 

beror till stor del på händelsen i sig. Allt som sägs i det här sammanhanget griper tag 

i ”känslor som sorg, saknad, smärta, vanmakt, otrygghet, vrede, medkänsla, hopp.”
11

 Men 

Renberg poängterar att det är talaren som håller i taktpinnen och avgör när vissa känslor skall 

klinga hos publiken. Det är enligt Renberg två faktorer i talet som framkallar känslorna hos 

publiken. Den ena är den personliga kopplingen (Kungen förlorade sin far som barn) och den 

andra är talets stilistiska uppbyggnad och användningen av antiteser
12

 i talet, hopp å ena sidan 

och förtröstan å andra sidan. Renberg skriver att det inte är ovanligt att använda sig av den 

stilfiguren i ett tal av denna typ av tal men han anser att det genomförs på ett effektivt sätt 

vilket han visar i stilanalysen. I stilanalysen studeras Kungens användning av språket, stilnivå, 

och användningen av stilfigurer. Renberg konstaterar att användningen av olika stilfigurer 

som upprepningar början av meningar (anaforer) och upprepning av ord som har lika många 

stavelser (isocolon). Men det som ger talet känsloeffekter är användningen av antitester som 

paradis mot helvete, smärta mot lindra, ljus mot mörker.
13

  

                                                           
8
 Renberg (2007) s. 54 

9
 Renberg (2007) s. 54 

10
 Renberg (2007) s. 54 

11
 Renberg (2007) s. 55 

12
 Antiteser är motsatser till varandra t.ex. ond mot god 

13
 Renberg (2007) s.56 
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Efter analysen av det skriftliga talet analyserar Renberg kungens framförande (actio). 

Resultatet av analysen av actio är att talaren lyfter fram ordens betydelse och han har dynamik 

i talet. Kungen är engagerad i det han talar om och de ord han yttrar är enligt Renberg ankrade 

i talarens ”röst, kropp, tanke och känsla”.
14

 Renbergs slutomdöme om Kungens tal är att 

kontexten är gynnsam på grund av besvikelsen över regeringens agerande. Talet är 

välkomponerat och det tar till vara på Kungens ethos på ett bra sätt. Och även den språkliga 

utformingen av talet är väl gjord och den utnyttjar antiteser för att göra framförandet gripande. 

Renberg avslutar med att skriva att det här talet är en pärla i hovets retorik.
 15

 

Ytterligare forskning jag kommit i kontakt med är två uppsatser inom ämnet journalistik som 

rör Prins Daniel. Dock behandlar de inte honom enskilt eller hans framföranden utan 

fokuserar på hur medierna har framställt bröllopet. I kandidatuppsatsen Tills medierna skiljer 

oss åt (2011) jämför Sofia Lundqvist och Marie Ericsson hur fyra svenska tidningar har 

rapporterat kungliga bröllop i Sverige och hur tidningarna har förändrat sin rapporering om 

kungliga bröllopen under 1900- och 2000-talen. I den andra kandidatuppsatsen, Kärlek som 

statsangelägenhet (2011) gör författarna Sofia Bressler och Maria Hermansson en kvantitativ 

analys av medierapporteringen från Kronprinsessbröllopet 2010. Min uppsats bryter således 

ny mark då jag kommer att bli den första att analysera Prins Daniels talekonst. 

3 Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Retoriska begrepp 

Begrepp som är viktiga inom retoriken och även i min uppsats är ethos, logos, pathos, doxa, 

decorum, memoria och actio.  

Ethos syftar på talarens karaktär och trovärdighet; hur talaren framställer sig själv samt hur 

publiken uppfattar honom. Talare söker ett starkt ethos, det innebär att publiken ser upp till 

honom/henne och tar till sig det som sägs.
 16

 Varje samhälle värderar olika saker som värda att 

lyssna på eller pålitliga, till exempel kan en polis använda sig av sitt yrke för att framstå som 

trovärdig i vissa sammanhang. Men ethos-begreppet handlar inte om den bild publiken har om 

talaren innan han/hon börjat hålla sitt tal utan det handlar om den karaktär talaren producerar 

under själva talet. Sådana saker som talaren själv kan kontrollera.
17

 Logos handlar om de 

                                                           
14

 Renberg (2007) s. 57 
15

 Renberg (2007) s. 65 
16

 Karlberg & Mral (1998) s.31-35 
17

 Lindqvist Grinde (2008) s.88-90 

http://www.uppsatser.se/uppsats/6ed8152b7e/
http://www.uppsatser.se/uppsats/6ed8152b7e/
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faktiska orden som talaren anför i sitt tal. Pathos är de känslor som talaren förmedlar i sitt tal 

muntligt eller genom sitt actio (framförande). Pathos är både talarens och publikens känslor 

under talet.
18

 Doxa är den världsbild som delas inom en grupp människor, inom en kultur 

råder en doxa. Men inom små grupper i kulturen kan doxa skilja sig åt.
19

 Decorum rör vad 

som är passande att säga i en offentlig kontext.
20

 Textens stil skall anpassas till ämnet, 

talarens karaktär och känslotillstånd, platsen, situationen som talet kommer hållas i och 

publiken; Alla delar måste passa varandra.
21

 Memoria handlar om minnet, hur väl talaren kan 

sitt tal.
22

 Memoria påverkar talarens framförande och därmed talarens ethos. Kan talaren sitt 

tal väl kan han tala fritt utan att se ner i manus, staka sig osv. Memorian påverkar hur talarens 

actio blir. Actio är den ickeverbala kommunikationen som sker under framförandet av ett tal. 

Det rör även hur talaren använder sig av sin röst (till exempel tonläge). 

 

3.2 Den retoriska situationen 

Alla tal hålls i en situation så även de tal jag kommer analysera. Llyod F. Bitzer skrev 

artikeln ”The Rhetorical Situatuion” (1968), där han diskuterar vad som är och vad som inte 

är en retorisk situation. Enligt Bitzer är en situation retorisk om tre kriterier uppfylls; exigence, 

audience och constraints.   Exigence (nödläge) är ett problem som ett retoriskt tal kan lösa, 

problem som uppstått av naturliga skäl så som dödsfall, vinter eller naturkatastrofer är enligt 

Bitzer nödlägen men de är inte retoriska exigence. Ett nödläge är endast retoriskt om det är 

kapabelt till en positiv förändring samt när den positiva förändringen kräver diskurs
23

 eller 

kan få hjälp av diskurs. Ett exempel på exigence är luftförorening, här kan en talare påverka 

publiken i positiv riktning genom argumentation för att få publiken att tänka på hur de agerar i 

miljön och på så vis minska luftförorenande utsläpp.
24

 Det andra kriteriet för att en situation 

skall vara retorisk är audience (publik). För att en publik skall vara retorisk ska de som 

befinner sig i den vara öppna för påverkan och de ska kunna bli mediators of change. 

Mediators of change innebär att de som befinner sig i publiken är öppna för att sprida vidare 

                                                           
18

 Karlberg & Mral (1998) s.31-35 
19

 Rosengren (2002) 
20

 Gelang (2008) s.125f. 
21

 Lindqvist Grinde (2008) s.297 
22

 Foss (2009) s.27 
23

 Diskurs är en språklig ordning som utgörs av regler och praktiker som gör meningsfulla yttranden möjliga. 
(Lindgren, 2009:111) 
24

 Bitzer i Lucaites mf. (1999) s.221 
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det budskap de tagit del av och på så vis påverka andra människor.
25

 Personer som inte låter 

sig påverkas av argumenten talaren för fram uppfyller således inte Bitzers kriterier för vad en 

retorisk publik är. Det sista kriteriet för att en situation skall vara retorisk är constraints. 

Constraints innebär de begränsande omständigheter som finns, så som personer, fakta, 

intressen, motiv, attityder med mera.
26

 Gelang skriver att constraints kan inom retoriken kallas 

för doxa, de oskrivna regler och normer som vi delar inom en grupp.
 27

 Bitzer delar in 

constraints i två grupper (1) de som organiseras av talaren och hans metod, ”artistic proofs” 

som Aristoteles kallade dem, och (2) de constraints som talaren inte har kontroll över 

Aristoteles kallade dessa Inartistic proofs.
28

 

 

Kritik mot den retoriska situationen 

Richard E. Vatz var kritisk till Bitzers syn på den retoriska situationen. Han skrev artikeln 

“The Myth of the Rhetorical Situation” (1973)  där han presenterar sin kritik. Vatz skriver att 

han inte skulle säga att ”’retorik är situationsbundet’ utan att situationer är retoriska; inte 

att ’exigence starkt inbjuder till yttranden’ utan att yttrande inbjuder till exigence”
29

 

(författarens översättning). Vatz har dock endast vänt på Bitzers syn på den retoriska 

situationen.
30

 Barbara A. Biesecker menar att Vatzs synsätt flyttade kontrollen över 

situationen från kontexten till talaren.
 
Hon anser att detta endast ersatte en syn på kontexten 

som objektiv med en syn på talaren som en self-directed agent (självbestämmande agent) som 

medvetet konstruerar exigence utifrån planerade intressen. Ur detta perspektiv blir även 

publiken en retor, men en passiv sådan.
 31

  

 

3.3 Disposition och stil 

Här studeras talens uppbyggnad och utifrån den placeras de enskilda talen in i någon eller 

flera av de tre genrerna; lovtal/ceremoniella tal, politiska tal och juridiska tal. 

Lovtal/ceremoniella tal (genus demonstrativum) är tal där en eller flera personer eller en plats 

hyllas. Politiska tal (genus deliberativum) söker övertyga åhörarna om en åsikt eller få dem 

                                                           
25

 Jasinski (2001)  s.68 
26

 Bitzer i Lucaites mf. (1999)  s.222 
27

 Gelang (2008)  s.33 
28

 Bitzer i Lucaites mf. (1999)  s.222 
29

 Vatz i Lucaites mf. (1999) s.229 
30

 Biesecker i Lucaites mf. (1999) s.234f. 
31

 Lucaites mf. (1999) s.214f. 
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att agera för eller emot ett beslut
32

  och juridiska tal (genus judiciale) är tal som hålls i en 

rättssak. Att bevisa någon skyldig eller oskyldig.
33

  

 

Topiker 
Topiker är kortfattat sagt ställen där talaren finner stoff till sitt tal. Dock förekommer det 

många olika syner på begreppet enligt Janne Lindqvist Grinde.
34

 De topiker som används vid 

analysen av Prins Daniel är hämtade ur Ad Herennium och rör topiker som utgör en del i de 

olika genrerna lovtal, politiska tal och juridiska tal. Alla tre genrerna har två topiker 

gemensamt inledning och avslutning.  

 

Stil 

Stil handlar om språket som talaren använder. I Ad Herennium tar författaren upp att stil 

består av tre typer av stilnivåer och att ett tal som är korrekt utformat rör sig inom dessa tre 

stilnivåer. De tre nivåerna är hög stil (figura gravis), mellanstil (figura mediocris) och låg stil 

(figura extenuata).
 
Den höga stilen kännetecknas av att talaren använder sig av vackra och 

upphöjda ord som flyter på. Vid mellanstil använder talaren fina och vackra ord men blandar 

dem med enklare vardagligt språk men inte så vardagligt som i den låga stilnivån.
 
Vid den 

låga stilnivå använder talaren inte vackra utsmyckningar utan talar så som han eller hon skulle 

tala utanför talarstolen.
35

 Under ett tal kan talaren blanda de olika stilnivåerna till exempel så 

som Kungen gjorde under talet den 10 januari 2005 då han blandade hög stil och mellanstil.
36

 

 

Stilfigurer 

Till stil hör även stilfigurer, det är språkliga utsmyckningar som talaren använder sig av för att 

övertyga åhörarna om sin tes. Purcell och Snowball skriver att det finns 64 olika stilfigurer 

som delas upp i två grupper, ordfigurer (45 stycken) och tankefigurer (19 stycken). De första 

35 stilfigurerna innebär att talaren genom förvrängningar och manipulation av språket når 

övertygelse hos åhörarna. Dessa ordfigurer är olika typer av upprepningar, strategiska fördelar, 

strukturer och rytmer, till exempel anaforer och epiforer. De andra tio stilfigurerna kallas 

                                                           
32

 Ad Herennium II:2  
33

 Hellspong (2004) s.53 
34

 Lindqvist Grinde (2008) 126f. 
35

 Ad Herennium, IV: 11; Purcell & Snowball i Enos (1996)  s. 698 
36

 Renberg (2007) s.55f. 
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troper.
37

 Ordet trop betyder ursprungligen vändning.
38

 Dessa handlar om när talaren säger en 

sak men menar en annan genom till exempel metafor, allegori, hyperbol
39

 De 19 

tankefigurerna handlar om stilfigurer som är till för att underlätta, beskriva, jämföra, uttrycka 

och organisera. Figurerna som rör organisation behandlar hur man organiserar och 

strukturerar tankar så att de lägger vikt vid och understryker en poäng. Det kan vara stilfigurer 

så som antites eller jämförelse.
40

 
41

   

 

3.4 Actio 

Actio handlar om ickeverbal kommunikation (kroppsspråk) och även om hur talaren använder 

sig av sin röst. För att ett budskap ska nå ut till mottagarna måste en samverkan ske 

mellan ”röst- och tonläge, taltempo, betoningar, kroppsställningar, huvudrörelser, gester, 

blickar och mimik”.
42

 Marie Gelang (2008) skriver att detta ansåg retorikerna redan under 

antiken och de menade att talarens actio och talets budskap måste stämma överens med 

varandra. För att det skall vara möjligt måste talaren själv vara medveten om sin förmåga för 

att den ska kunna användas på bästa och lämpligaste sätt.
43

 Gester och mimik är till för att 

färga ett tals innebörd och göra dess budskap tydligt till exempel genom känslor.
44

 Rösten hos 

talaren bör vara ”rörlig, stark, fyllig, smidig, fast, behaglig, uthållig, klar och ren, som bär 

långa vägar och sätter sig i örat”.
45

 Om rösten följer dessa kriterier får talet skönhet enligt 

Quintilianus. Han jämförde rösten med musik; ”Liksom de lägsta tonerna inte passar i 

musiken passar de högsta inte i talen.”
46

 Han påvisade även vikten av att talaren har starka 

lungor som är uthålliga så att talaren kan prata längre stunder utan att bli trött. Andetagen ska 

enligt Quintilianus vara planerade i förväg. Men för att ett tal skall bli framgångsriks krävs det 

att talaren uppfyller tre actiokvalitéer; energi, dynamik och rytm/tempo.
 
Energi delar Gelang 

in i tre underkategorier flöde, intensitet och fokus. Med flöde menar Gelang den energi som 

                                                           
37

 Purcell & Snowball i Enos (1996) s. 698 
38

 Karlberg & Mral (1998) s.46 
39

 Purcell & Snowball i Enos, (1996) s. 698 
40

 Anafor är upprepningar av ett eller flera ord i två eller fler meningar. Epifor är motsatsen till anafor, alltså 
upprepningar av ord i slutet av flera meningar (Karlberg och Mral 1998:51). Metafor är när en sida av 
verkligheten återges med hjälp av en annan. Till exempel ”Att bryta upp gamla hjulspår och slå in på nya vägar” 
(Hellspong 2004:148) Antites är en motsats t.ex. ”ond-god” (Karlberg och Mral 1998:51), jämförelse är när du 
jämför två saker med varandra (Hellspong 2004:150f.) 
41

 Purcell & Snowball i Enos, (1996) s. 698  
42

 Gelang (2008) s. 47 
43

 Gelang (2008) s.25 
44

 Gelang (2008) s.47 
45

 Quintilianus III:40  
46

 Quintilianus III:41 
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finns i de actiouttryck som produceras under ett talframträdande. Energin kan variera under 

ett tal. Om energin är låg genom hela talet kan talaren upplevas som oengagerad. Gelang 

menar vidare att flödet bör varieras under framträdandet för att det inte skall upplevas som 

trist och monotont. Men det måste anpassas efter situationen talet hålls i. Om energin varieras 

för ofta, för hastigt och för kraftigt leder det till att framförandet förlorar det flöde som skapar 

mening åt det och agerandet hos talaren blir svårbegripligt för mottagarna. Gelang konstaterar 

att ”Mest effektfullt blir ett framförande när energin varieras på ett sådant sätt att den skapar 

ett jämnt men ändå varierat flöde”. Den andra actiokvalitén är dynamik. Det handlar om de 

variationer talaren har i framförandet. En dynamisk talare ändrar sitt actio under talets gång, 

medan en odynamisk talare i som inte varierar sitt actio. Variationen sker exempelvis i de 

gester som används. Om rörelserna inte anpassas, eller om talaren inte varierar rösten upplevs 

han som odynamisk. Den tredje och sita actiokvalitéen är tempo/rytm. Tempot är den 

talhastighet, eller takt, som talaren har genom hela talet medan rytm är variationer av tempot. 

Det rör till största del hastigheten, timing (att säga rätt sak i rätt tid) och rytmiskt flöde. En 

talare som har långsam talhastighet kan upplevas som sövande eller oengagerad.
47

  

Vid analysen av Prins Daniels actio kommer stöd för tolkningarna av Prinsens actio att stödjas 

i actiokvalitéerna. Gelang har gjort en tabell
48

 där hon presenterar begrepp, tematisering, som 

deltagarna i hennes undersökning använde samt under vilken actiokvalitéet som de begreppen 

hamnar. Även tabellen blir ett stöd för mig i min tolkning av Prinsens tal och hjälper mig att 

placera in Prinsens agerande under rätt actiokvalitéet.   

 

3.5 Narrativ 

Vid en narrativ analys tittar man på om det finns en berättelse, en berättelse är uppbyggd 

utifrån punkterna; plats, karaktärer, handling och tema, och den består inte av statistik utan 

handlar om hur karaktärerna agerar. Platsen är vart och när berättelsen utspelar sig, det kan 

vara i en sagovärld som berättaren hittar på eller en verklig plats som återges. Karaktärer i 

berättelsen kan vara många eller få men två typer återkommer, protagonisten och antagonisten. 

Protagonisten är hjälten/hjältinnan, den som löser problem som uppstår i berättelsen. Retoriskt 

sett finns det två typer av protagonister: den som är en av oss och den som är större än oss och 

som får tjäna som en modell för hur vi bör vara/agera. När protagonisten är en av oss är det 

                                                           
47

 Gelang (2008) s. 208ff 
48

 Se Bilaga 7 
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för att vi ska kunna identifiera oss med honom eller henne. Antagonisten är skurken, den som 

skapar problemen och den som protagonisten måste besegra för att berättelsen ska få ett 

lyckligt slut. Det behöver inte vara en person som är antagonisten det kan vara naturen 

(stormar, oväder och vulkanutbrott med mera) eller samhälleliga regler och restriktioner som 

skapar svårigheter för karaktären vi följer. Ett narrativ innehåller inte endast två karaktärer 

utan har ofta sidokaraktärer så som vänner, bekantskaper och åskådare. Sidokaraktärernas 

uppgift är att antingen stötta eller vara ett hinder för protagonisten. De kan också användas för 

att skapa ett narrativt tema (det narrativet handlar om
 
) eller för att skapa sympati hos publiken 

för karaktärerna i berättelsen.
 49

 Det kan vara så att talaren inte återger en hel berättelse när 

han håller ett tal. Han kan återberätta en del av ett narrativ så att publiken får sig en bild av 

vad det handlar om. Eller så refererar han till en känd berättelse och behöver då inte återge allt 

då han räknar med att publiken delar hans doxa och känner till berättelsen.
 50

 

4 Metod och material 

4.1  Metod 

Vid analysen av talen kommer klassisk retorisk analys att användas och för att analysera 

Prinsens actio kommer hans framföranden av talen studeras. För att fylla ut metoden, och ge 

uppsatsen mer än endast en klassisk retorikanalys har jag valt att lägga till narrativ analys.   

Jag har valt att ta med narrativanalys då jag upptäckt att flera av Prinsens tal innehåller 

berättelser. Rowland (2009) tar upp ett exempel på det med USA:s invasion av Irak. Han 

säger att det är en sak att ge ett starkt argument för att rättfärdiga att USA går in i Irak, men 

det blir en helt annan sak om man berättar en historia om människorna (verkliga eller 

påhittade) som lever i förtryck där och att USA skall gå till krig för att befria dem. Under min 

analys av Prins Daniels tal har jag funnit att han använder sig av narrativ och därför kände jag 

att jag behövde komplettera min uppsats med en narrativ analys för att kunna studera 

narrativen i talen närmare.
51

 

Att jag även har valt att ta med en närmare analys av Prins Daniels actio beror på att jag vill 

studera hur han framför sina tal. Actio påverkar till stor del hur man uppfattas som talare. Du 

                                                           
49

 Rowland i Kuypers (2009) s. 117 ff. 
50

 Rowland i Kuypers (2009) s.121 
51

 Rowland i Kuypers (2009) s.118 
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kan ha ett välskrivet tal men om du inte klarar av att framföra det spelar de skrivna orden 

ingen roll i slutändan och därför vill jag studera hur prinsen framför sina tal. 

Två av talen har genomgått transkription. Jag har lyssnat på videoinspelningar av talen och 

sedan skrivit ner det han sagt, detta då det ena talet (Talet i Ockelbo) inte finns nedskrivet och 

det andra talet (Talet vid Tillväxdagarna i Göteborg) har texten ”Det talade ordet gäller”
52

 

under rubriken, den textraden innebar att jag var tvungen att dubbelkolla om det som stod 

skrivet verkligen var det som Prinsen sa.  

4.1.1  Klassisk retorisk analys 

När man gör en klassisk retorisk analys går man igenom flera steg. Först börjar man med att 

skapa sig en bild av vem talaren är, syftet med detta är inte att skapa sig en bild av talarens liv, 

som i en biografi, utan snarare för att skapa sig en bild av hur individen är som talare och att 

hitta länkar mellan talarens retorik och bakgrund, erfarenheter och karaktär.
53 

Efter det är det 

dags att rekonstruera den retoriska situationen och kontexten talet hölls i genom att man tittar 

på vem publiken är, talaren och situationen.
54

 Nästa steg är att studera de fem grundpelarna 

som retoriken vilar på. Det första är inventio. Inventio handlar om skapandet och insamlandet 

av idéer och material till talet, här tittar man främst på ethos, logos och pathos. Det andra 

steget i klassisk retorisk analys är disposition. Disposition behandlar strukturen på talet. Här 

skall man finna den generella strukturen i talet. Det tredje steget är stil; vad använder talaren 

för språk, används stilfigurer, har talet låg, mellan eller hög stil? Den fjärde grundpelaren i 

klassisk retorik analys är memoria; det handlar om hur väl talaren behärskar sitt tal 

(manusbundenhet) och det femte och sista steget är; actio, här studerar man användningen av 

röst och kroppsspråk under framförandet av talet.
55

  

 

4.1.2 Actio analys 

Vid actio analyserna har tre inspelningar av talen som Prinsen framfört studerats. En utskrift 

av den mall som finns i bilaga 6 har använts vid analyserna. Sedan har jag med stöd av Marie 

Gelangs Actiokapitalet kapitel 7 bestämt hur jag ska tolka Prinsens framförande. Till exempel 

om Prins Daniel talar långsamt, då har jag fått hjälp av Gelangs bok för att definiera om det är 

                                                           
52

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidtillvaxtdaga
rnagoteborgfredagenden18mars2011.5.40e05eec12926f26304800027762.html (2011-11-10) 
53

 Se kapitel 4.2.2. för bakgrund om Prins Daniel 
54

 Foss (2009) s.25f 
55

 Foss (2009) s.26f 

http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidtillvaxtdagarnagoteborgfredagenden18mars2011.5.40e05eec12926f26304800027762.html
http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/tal/prinsdanieltal/hkhprinsdanielstalvidtillvaxtdagarnagoteborgfredagenden18mars2011.5.40e05eec12926f26304800027762.html
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långsamt som i talhastighet eller rytm. Här hamnar även memoria i min analys då det är i 

själva framförandet som det framgår om talaren har en god eller dålig memoria. Vidare tittar 

jag på kroppsspråk; är det yvigt eller smått? Ögonkontakt med åhörarna? osv.  

 

4.1.3 Narrativ analys 

Vid den narrativa analysen har jag letat efter berättelser i Prinsens tal. För att en del av talet 

ska hamna under delen ”Narrativ – berättelser i tal” ska de uppfylla dem krav som gäller för 

ett narrativ: tema, en protagonist, en antagonist och någonting som ska lösas. När jag funnit 

ett narrativ kommer jag att börja med att presentera de olika delarna som gör det till ett 

narrativ och diskutera dess roll i talet; hur det kopplas till kontexten, doxa, ämnet i talet osv. 

 

4.1.4 Analyshjälpmedel 

Mall till actio analys 

Jag har gjort en mall
56

 över saker som jag kommer titta på och lyssna efter: tonläge, rörelser 

och ögonkontakt osv. men även disposition av talet, genre, stilnivå. Jag skapat mallen utifrån 

informationen jag tagit del av i Marie Gelangs avhandling Actiokapitalet, Karlberg & Mral 

(1998), Bitzers ”Rhetorical situation” (1968) och Ad Herennium. I Karlberg & Mral tog jag 

del av tillvägagångssätt vid actioanalyser, till exempel analysen av Ulf Ekman som predikant. 

Karlberg och Mrals tillvägagångssätt och upplägg i analysen blev ett exempel för mig på hur 

jag kan tänka när jag ska analysera Prins Daniels tal. 

Mallen använder jag mig av i analyserna av alla de tre talen. Jag skapade den för att jag inte 

ska glömma bort någon del i analyserna och så att ni som läser min uppsats ska kunna se vad 

jag tittat efter. Men den blir även en grund för att finna mönster i talarens framföranden. Som 

till exempel vilka stilfigurer Prinsen använder sig av, energi i talen, rytm, tempo, memoria, 

stilnivå, röst/tonfall, kroppsspråk. I diskussion och slutsatsdelen av uppsatsen kommer jag 

sedan jämföra de tre talen utifrån vad jag funnit kring dessa kriterier. 

 

Transkription 

Vid transkription använder sig den som transkriberar av transkriptionssymboler. Jag har 

hämtat dem från Ulla Mobergs artikel ”Analys av samtal”. De transkriptionstecken jag använt 

mig av är följande: 
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 Se Bilaga 6 
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 (.)             kort paus 

( )             transkriptörens kommentar 

[…]           överlappande tal/ljud som döljer/stör vad talaren säger 

Talspråkliga hopdragningar, till exempel ”å” skrivs i transkriptionen ut med skriftspråk.
57

 I 

transkriptionen av Talet vid Tillväxdagarna har de delar som skiljer sig åt från det tryckta 

manuset kursiverats för att det skall vara enkelt att finna de delarna. 

 

4.1.5 Metodproblem 

Ett metodproblem jag är väl medveten om är den subjektivitet som blir då jag gör analyserna. 

Jag kan inte vara helt objektiv då jag gör analyserna då en retorisk analys aldrig kan vara helt 

objektiv. När vi gör analyser av hur en talare agerar och vad dennes signaler signalerar 

påverkas våra tolkningar av den doxa vi befinner oss i. Detta gäller även mig i denna analys 

av Prins Daniels talekonst. Då jag är medveten om detta kommer jag försöka att vara alert och 

vaken när jag gör analyserna så att de blir så objektiva som det går. Ytterligare metodproblem 

är faktumet att ljudkvaliteten på videoklippet av talet Prinsen höll i Ockelbo inte är bra vilket 

har resulterat i att jag inte har kunnat höra allt han sa, hostningar och skratt har överröstat 

talaren. Detta har jag haft i åtanke när jag gjort min analys och till större del är kvaliteten så 

bra att jag fått fram en tydlig helhet av talet. Det som fallit bort är bland annat vad en korsning 

heter och ett gatunamn. De har betydelse för att vi som publik ska få en bild av vad Prins 

Daniel talar om, men jag tror att den faktiska publiken som var framför honom hörde vad 

Prinsen sa och visste vilka platser han talade om.  

Doxa är ett begrepp som hjälper oss förstå världen och olika kulturer. Ett problem är hur det 

som uppfattas som självklart (doxa) kan styrkas vetenskapligt. Doxa är synen människor inom 

en grupp har på världen, vad som är rätt och fel, sant och falskt, normer som råder osv. Därför 

blir vad som är doxa subjektivt och svårt att fästa i vetenskap. Å andra sidan är jag en del av 

den doxa Prins Daniel lever i då vi båda växt upp i Sverige och därför delar vi till viss del 

samma doxa. 

 

4.2 Material och urval 

Val av tal 
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Prins Daniel kan ha hållit tal innan han blev prins, kanske vid vänners bröllop, inom hans 

företag om de har haft konferenser eller liknande. Dessa tal är dock inte lika enkla att få tag på 

som de tal som finns publicerade på www.kungahuset.se, den officiella hemsidan för 

Kungafamiljen. Jag har hämtat två av talen från Kungahuset.se och videoinspelningar av 

dessa från SVT Play. 

Talen behövde uppfylla ett centralt kriterium, de behövde finnas inspelade på video för att 

analys av Prins Daniels actio skall kunna göras. Jag ville analysera talet Prinsen höll i New 

York men när jag började mina analyser fanns talet inte publicerat varken i video-format eller 

skriftligt och därför kunde jag tyvärr inte analysera det. De tal som analyserades hittades 

genom en sökning på internetsidan google.se och sökorden var ”Prins Daniel + tal”. Där fann 

jag video-länkar till de tal som jag analyserat. Det första talet jag fann var en videoinspelning 

på aftonbladet webb-tv av ett tal Prinsen höll år 2010 i en kyrka i Ockelbo. Ockelbo-talet är 

inte ett officiellt tal som Prinsen har hållit och därför finns det inte att se i skriftlig form på 

www.kungahuset.se. För att kunna analysera talet har jag transkriberat det.
58

  De andra talen 

som kommer analyseras är det tal som Prins Daniel höll till Kronprinsessan Victoria under 

deras bröllopsmiddag, även kallat ”Bröllopstalet”. Och ett tal som Prinsen höll vid 

Tillväxdagarna i Göteborg 18 mars 2011. Båda talmanusen är publicerade på kungahusets 

hemsida och som tidigare nämnt  

 

4.2.1 Material diskussion  

Vem skriver Prins Daniels tal? 

Jag har varit i kontakt med Kungl. Hovstaterna, som säger att Prinsen skriver sina tal själv. 

Om Prinsen har tagit del av någon form av retorikutbildning vet vi inte då Kungl. Hovstaterna 

hänvisade till Biografin om Prins Daniel på kungahuset.se. Där står det inga detaljer om 

Prinsens utbildning.
59

 Dock bör vi ifrågasätta om Prins Daniel verkligen skriver talen helt på 

egen hand. Det är känt att Kung Carl XVI Gustav har en talskrivare som skriver hans tal, kan 

då Prinsen ha en talskrivare också? Detta är tyvärr inget som min undersökning kommer ge 

svar på. 

 

Problem vid transkription och analys av actio 

                                                           
58

 Se bilaga 2 
59

 Mail-konversation med Kungl. Hovstaterna, se bilaga 8 
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Vid två av talen, talet vid Tillväxtdagarna samt talet i Ockelbo har jag använt mig av 

transkription. Talet vid Tillväxtdagarna har jag hämtat från kungahusets hemsida och sedan 

har jag med det skrivna talet framför mig lyssnat och korrigerat det efter vad Prinsen sagt. 

Detta har jag gjord då det på talet står att det talade ordet gäller. Det skriftliga talet och det 

talet som Prinsen faktiskt höll skiljer sig åt bitvis i ordval och vissa stycken skiljer sig mer än 

andra. Jag har valt att bifoga båda versionerna av talet för att se om/hur de skiljer sig åt. Det 

andra talet jag har transkriberat är talet i Ockelbo. Detta har jag inte funnit skriftligt 

någonstans och därför måste jag själv skriva ned det. Det kan, som jag nämnt, uppstå problem 

med transkriptionen av detta tal då ljudkvalitén inte är bra. Videoklippet av talet är inspelat av 

en privatperson med antingen en mobilkamera eller en videokamera och därför är kvalitéten 

sämre här än i Bröllopstalet och talet vid Tillväxtdagarna. 

4.2.2 Material bakgrund: H.K.H. Prins Daniel 

Daniel Westling föddes 1973 i Örebro men kommer, enligt en artikel i Dagens Nyheters, 

alltid förknippas med Ockelbo där han växte upp. Prins Daniel har satsat på idrott och eget 

företagande och var 1996 färdigutbildad idrottskonsulent/fritidspedagog. Fem år senare, år 

2001, arbetade Prinsen som personlig tränare på sitt eget gym Master Training i centrala 

Stockholm. Där tränade Prinsessan Madeleine och hon rekommenderade sin storasyster, 

Kronprinsessan Victoria, att också gå dit. Daniel Westling blev Kronprinsessans personliga 

tränare och de blev vänner och senare ett par.
 60

 Den 24 februari 2009 förlovade sig Daniel 

Westling med Kronprinsessan
61

 och i och med förlovningen har Prins Daniel genomgått en 

internutbildning som förberedelse för hans roll som Prins.
62

 Vad som ingår i den utbildningen 

Prins Daniel har tagit del av kan vi bara spekulera i då hovet inte har publicerat några 

uppgifter om det. Den 19 juni 2010 gifte sig Kornprinsessan Victoria med Daniel Westling, 

som i och med giftermålet fick titeln Hans Kungliga Höghet Prins Daniel.
63

 

 

                                                           
60 http://www.dn.se/nyheter/sverige/daniel-westling---vem-ar-han (2011-12-14) 
61 http://www.kungahuset.se/kungafamiljen/hkhprinsdaniel/biografi.4.40e05eec12926f2630480004321.html 

(2011-11-09)  
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 SVT intervju, ”Prins Daniel om bröllopsdagen” (2011-11-20) 
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5 Analys 

5.1 Analys av H.K.H. Prins Daniels tal vid bröllopet  

5.1.1 Klassisk retorisk analys 

Den retoriska situationen 

Den retoriska situationen som Prins Daniel befann sig i när han höll sitt tal var sin egen 

bröllopsmiddag. Men det är inte vilket bröllop som helst utan mellan Kronprinsessan Victoria 

av Sverige och Daniel Westling (en vanlig svensk medborgare). Detta innebar att audience 

var stor, flera hundra gäster, bestående av kungligheter från europeiska kungahus, släkt till 

brudparet, vänner, högt uppsatta politiker och kända artister
64

 samt av TV-tittare som följde 

bröllopet hemifrån. Dessutom sändes bröllopet och middagen både i SVT:s kanaler och 

utomlands. Prinsen höll talet tre timmar in i bröllopsmiddagen. Prins Daniel var den siste 

talaren. Tidigare hade Kung Carl XVI Gustav och Prins Daniels far Olle Westling hållit tal.
65

 

Exigence i denna situation är att Prinsen var tvungen att visa sin lämplighet som make till 

Sveriges nästa regent. Prins Daniel sökte med detta tal övertyga Sveriges befolkning om att 

han kommer ta sin nya roll på allvar och vara en bra representant för Sverige i omvärlden. 

Men Prinsen ville även berätta om sin kärlek till Kronprinsessan och att han inte gifte sig med 

henne för att nå den position i samhället han i och med giftermålet fått. Constraints som råder 

är de regler som gäller vid ett bröllop, om vad som är lämpligt att säga, men detta bröllop 

kräver ytterligare constraints då det är kungligheter i rummet. Det vore till exempel inte 

lämpligt om Prins Daniel börjar svära eller skämta på ett sätt som i den kontexten anses 

opassande. 

Anpassning till kontexten 

Prinsen har anpassat sig till kontexten på så vis att han framför ett lovtal till sin hustru. Lovtal 

är lämpliga att hålla vid bröllop. Prins Daniel säger själv i en intervju i SVT att han ville 

berätta för omvärlden vilken fantastisk person Prins Daniel tycker att Kronprinsessan är. Men 

Prinsen ville även i talet berätta att han är medveten om det ansvar hans roll som prins innebär 

och att han är beredd att axla det ansvaret och leva upp till de förväntningar som finns på 

honom i och med Prins-titeln. 

                                                           
64
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Prinsens tal är decorum då han har anpassat språket efter kontexten och skiftar mellan svenska 

och engelska. Risken med att tala på engelska är att alla som tar del av talet inte förstår vad 

Prins Daniel säger, men Prinsen utesluter å andra sidan åhörare när han talar svenska då 

många av gästerna inte är svenskspråkiga. Ungefär hälften av talet är på svenska och den 

andra hälften är på engelska. Under de viktigaste delarna, där Prins Daniel tilltalar personer, 

talar han på svenska. Här kan tänkas att det valet beror på att det är Prinsens eget modersmål 

och även de Prinsen talar till har svenska som modersmål och då ökar känslan av trovärdighet, 

och då stärks Prins Daniels ethos, i det han säger samt att risken för språkliga missförstånd 

minskar.  

 

Disposition och stil 

Talet hamnar som redan nämnt under kategorin lovtal. Ett lovtal till Prins Daniels hustru 

Kronprinsessan Victoria.  Men det är också ett politiskt tal detta då Prins Daniel i talet 

argumenterar för sig själv, att han kommer att klara av sina nya arbetsuppgifter och att Prins 

Daniel kommer att finnas där för sin hustru och stötta henne i hennes arbete. 

Talet består av en inledning
66

, efter den följer en kort bakgrund
67

 om parets liv tillsammans.  

Sedan följer ett stycke som vi kallar kropp/själ
68

 där Prins Daniel berättar om vilken 

kärleksfull person han tycker att Kronprinsessan är. Efter det följer ett narrativ
69

. Narrativet 

går ihop med ett till kropp/själ-stycke
70

 då Prinsen talar om Kungen och Drottningen och 

deras roll i Kronprinsessparets äktenskap. Talet fortsätter inom samma kategori till Prinsens 

föräldrar, följt av tack till det svenska folket.
71

 Efter det kommer en argumentation
72

, där Prins 

Daniel berättar att han är medveten om vilken roll han får i samhället och Prinsen 

argumenterar för att han kommer att klara av de uppgifter han nu får. Slutligen kommer en 

pathos fylld avslutning
73

 där Prins Daniel åter tilltalar sin hustru.  

Språket under hela talet är fint och det förekommer till exempel inga slangord. Tal som har 

hög stil utmärker sig genom att bestå av fina och vackra ord genom hela talet.
74

 Jag har 
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jämfört talet med de andra två talen och i Bröllopstalet använder Prinsen ett språkbruk som 

saknar lättsamheten i vardagligt språkbruk (låg stilnivå) och det förekommer inga tendenser 

till vardagligt språk vilket gör att jag placerar talet i hög stilnivå.  

Prinsen inleder talet på engelska med att tilltala alla gäster. Detta är en formell hälsning som 

är styrd av situationen och att i publiken befinner sig den svenska kungafamiljen samt andra 

kungligheter och högt uppsatta personer i samhället. Vilket leder till att Prinsen måste inleda 

talet på detta sätt. Det blir mer personligt när Prins Daniel tilltalar sina vänner och sin 

nyblivna hustru. 

Stilfigurer 

”Crown Princess Victoria, Princess of Sweden, Princess of my heart”
75

 denna mening 

kommer direkt efter den formella inledningen och den innehåller flera stilfigurer: stegring, 

klimax, upprepning och variation. Stegringen består av tre steg, Prins Daniel börjar med att 

säga sin frus titel, sedan fortsätter han med att hon är Prinsessa av Sverige och avslutar med 

klimax, hon är även prinsessan i hans hjärta.
 
 Ordet ”Princess” upprepas tre gånger och 

variationen rör hur han ändrar orden som klustrar kring ”Princess”.
76

 Prins Daniel blandar 

även pathos och logos i denna mening. Pathos är kärleksförklaringen i slutet av meningen och 

logos är de fakta han tar upp, Victoria är Kronprinsessa och hon är Prinsessa av Sverige, det 

är inget vi kan bestrida.  

Prins Daniel byter sedan språk från engelska till svenska och fortsätter med att berätta om hur 

han lärde känna Kronprinsessan. Detta blir en bakgrund till varför han håller talet. Prins 

Daniel prisar samtidigt hennes personlighet och berättar att han anser henne vara en klok 

kvinna med humor och pliktkänsla. Att Prins Daniel talar på svenska här ger talet en mer 

personlig och nära känsla då det är hans modersmål. I nästa stycke byter Prins Daniel tillbaka 

till engelska igen. Här talar Prins Daniel om grodan som blev en prins av en prinsessas första 

kyss. Prins Daniel jämför sig själv med den sagan, men säger att prinsen kanske inte var en 

groda i början av sagan som det var i berättelsen som bröderna Grimm skrev ned och att den 

första kyssen inte ändrade detta faktum. Här får sagan (narrativ) om grodan som blev prins av 

en prinsessas kyss stå för Prins Daniels egen förvandling till prins. Prins Daniel lägger dock 

till att för att bli prins i verkligheten krävdes det tillstånd från Prinsessans far och mor, 

Kungen och Drottningen. Prins Daniel passar även på att lovorda sina svärföräldrar genom att 
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säga att de är visa och kloka. Denna typ av narrativ är även en stilfigur som kallas allegori.
77

 

Efter att Prins Daniel berättat om grodan som blev en prins byter han språk igen tillbaka till 

svenska och tackar Kungen och Drottningen för att de låter honom bli en del av deras familj. 

Sedan tackar Prins Daniel sin egen familj och även de människor som stått längs med 

Stockholms gator och vinkat under kortegefärden brudparet gjorde efter bröllopsceremonin.  

Prins Daniel använder sig av upprepningar på fler platser i talet än i inledningen. I citatet på 

följande sida upprepar han ordet ”ni” tre gånger. Det första ”ni” är inte i början på meningen,  

men då Prins Daniel betonar det ordet skapar han en stilfigur.  

Mor och far, under hela min uppväxt har ni givit mig er villkorslösa kärlek Ni har hjälpt mig 

med er klokhet, och ni har hjälpt mig att bygga en stark självkänsla och trygghet genom sunda 

värderingar som har väglett mig genom livet.
78

 

Ytterligare upprepning sker i avslutningen av talet. Där Prins Daniel säger ”jag” tre gånger. 

Den stilfiguren är även en klimax då Prinsen bygger upp en spänning och avslutar med att 

lova att han ska göra allt han kan för att hon ska förbli så lycklig som hon är den dagen. Talet 

avslutas med mycket pathos då han säger ”Victoria, störst av allt är kärleken. Jag älskar Dig 

så.”
79

 

 ”Störst av allt är kärleken” är en sentens (en mening som tycks innehålla en evig och 

allmängiltig sanning).
80

 Meningen säger är också en parafras (omformulering) av ”/ …/störst 

av dem är kärleken”
81

 som ursprungligen kommer från Bibeln. ”Dem” som bibeln talar om är; 

tro, hopp och kärlek. Tidigare i Bibelstycket har det berättats om kärlekens kraft och godhet, 

och att den är evig. Det här har inom vår doxa blivit en sentens och därför kan Prinsen yttra de 

orden och nå konsensus med publiken. 

 

5.1.2 Actio 

Jag börjar med att titta på Prinsens memoria. Prins Daniel talar fritt ur minnet, vad jag kan se 

från TV-sändningen syns inga manuskort. Prinsen står rakt med armarna längs med sidorna 

och har ett relativt nertonat kroppsspråk. Han använder små rörelser vilket passar i situationen. 
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Den goda memorian hos Prins Daniel stärker hans ethos mycket. Det ger intrycket att han 

talar ur hjärtat och menar det han säger. I och med att Prins Daniel kan sitt tal ger det honom 

möjligheten att ta ögonkontakt med publiken. Detta utnyttjar han. När Prins Daniel talar om 

lite mer allmänna saker, så som narrativet om grodan som blev en prins, så tittar han ut över 

gästhavet i salen för att sedan när han talar om Kronprinsessan titta henne i ögonen. Lika så 

när Prinsen talar till Kungaparet och sina egna föräldrar samt sin systers familj så söker han 

deras blickar. Detta stärker Prinsens ethos ytterligare då det gör att orden han säger får än mer 

trovärdighet. 

Rösten och tonläget i detta tal är lugn och saklig. Prins Daniel använder inte rösten på något 

extremt sätt utan talar med en normal samtalston. Det är behagligt att lyssna och han använder 

sig av pauser på ett bra sätt. Prins Daniel är inte rädd för tystnaden, där han själv har tänkt ha 

den. Dock blir Prinsen nervös när publiken börjar applådera på ett ställe där han inte räknat 

med det, detta yttrar sig i små ”mm”-ljud som om sänker hans ethos. Troligen noterar inte att 

publiken dessa nervösa ljud då ljuden är mycket låga och täcks till stor del av applåderna. 

Men det är något som han bör öva bort. 

Prins Daniels taltempo är ibland lite långsamt. Speciellt när han talar på engelska. Energin i 

talet blir här låg och han kan upplevas som monoton. Men Prins Daniel ändrar rytmen när han 

återgår till svenska och lyckas på så vis få upp energin i talet igen.  

Kroppsspråket är, som redan nämnt, lågmält men Prins Daniel använder sig av det på ett bra 

sätt för den situationen. Det hade inte varit lämpligt att stå och vifta med stora armrörelser, 

dels för att det finns stora blombuketter och prydnadsstatyer på bordet framför honom. Men 

även då det är en situation där det inte är lämpligt med ett sådant beteende (doxa). Miljön 

Prins Daniel befinner sig i när talet hålls är en strikt miljö, fylld av regler kring uppförande. 

Detta styrs av att kungligheter befinner sig i rummet. Och det är en offentlig arena för just 

kungligheter, därav kommer regler kring uppförandet.  

Ett exempel på bra kroppsspråk hos Prins Daniel är när han berättar om resan Kronprinsessan 

gjorde till Kina då hon satt uppe kvällen innan hon skulle åka iväg och skrev 30 brev ”one for 

every day”.
82

 Här betonar Prinsen one inte bara genom betoningen med rösten utan även 

genom att hålla upp höger pekfinger. Här reagerar publiken med ett ”awh” som vi kan 

översätta/tolka som ett sätt att säga ”vad sött” eller ”så fint sagt”. Det viktiga att läsa ut här är 
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att publiken uppskattar det Prinsen sa, deras reaktion visar att det han sa var bra sagt och de 

såg i hans tal Kronprinsessans kärleksfulla/goda handling mot honom. Prins Daniel säger 

sedan att den handlingen visar hur godhjärtad Prins Daniel tycker att hon är. Det stärker även 

Prins Daniels ethos att han berättar om hennes goda handling mot honom. Prinsen är troligen 

en god person eftersom Kronprinsessan stannade uppe en hel natt och skrev brev till honom. 

Dessutom kan vi se deras ömma blickar mot varandra under talet som påverkar Prins Daniels 

ethos även de. Blickarna kan ses som en bekräftelse från Kronprinsessan på det Prins Daniel 

säger och det ger orden mer betydelse eftersom det är till henne Prins Daniel talar när han ser 

på henne. 

Det är mycket pathos, känslor, i talet. Prins Daniel beskriver sina känslor för kronprinsessan. 

Till exempel ”princesse of my heart” som inom den doxa vi har i Sverige blir ett sätt att 

säga ”jag älskar henne”. Pathos finner jag även i tacksamheten till svärföräldrarna (Kungen 

och Drottningen). När Prins Daniel yttrar denna tacksamhet flyttar han blicken mellan sina 

svärföräldrar som han har på båda sidorna om sig. När Prins Daniel säger att Kungaparet har 

goda hjärtan så tittar Prins Daniel på Drottningen vilket stärker att hon har ett gott hjärta.  

Under sista stycket av talet, som helt och hållet är till Kronprinsessan Victoria så ser Prins 

Daniel på henne hela tiden och släpper inte hennes blick. Prins Daniel tar även hennes hand 

här vilket visar på deras gemenskap. Dock lyser nervositeten igenom lite här då Prins Daniel 

skakar på handen.  

Prins Daniel stärker sina ord och deras betydelse när han tar Kronprinsessans hand eller 

stryker henne över kinden. Han visar ömhet och kärlek till sin nyblivna hustru vilket gör att vi 

kan tro på att han verkligen menar det han säger; han älskar henne. Prinsen anpassar också 

ansiktsuttrycken efter orden. På ställen där det är glada minnen eller positiva saker som nämns 

ler Prins Daniel men när han talar om framtiden och sin nya roll som prins och ansvaret det 

innebär så har han en allvarlig min. Vilket återigen gör att vi som lyssnar tror på det han säger. 

 

5.1.3 Narrativ – berättelser i tal 

Det första narrativet i Prins Daniels tal är där han talar om Kronprinsessans resa till Kina. Det 

är en berättelse ur parets liv tillsammans. Antagonisten i narrativet är Kronprinsessans 

officiella uppdrag, som skiljde paret åt en hel månad. Kronprinsessan blir protagonisten då 

hon i en jobbig situation löser den genom att skriva 30 brev till sin pojkvän, ett för varje dag 
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de skulle vara ifrån varandra. Detta narrativ blir ett sätt för Daniel att berätta om den kärlek 

han upplever att Kronprinsessan hyser för honom.  

Det andra narrativet i talet är där delar av sagan om grodan som blev en prins efter att 

prinsessan kysst honom återges. Här återberättar inte Prins Daniel hela sagan utan nämner 

endast några utvalda delar ur den och sedan säger han att hans egen förvandling till prins inte 

var lika enkel som i sagan. Prins Daniel och Kronprinsessan Victoria hade ytterligare ett 

hinder på vägen; hennes föräldrar var tvungna att godta honom och tillåta honom gifta sig 

med deras dotter. Kungen och Drottningen blir här både antagonist och protagonist. De är 

hindret som måste övervinnas, de måste ge sitt tillstånd till äktenskapet mellan deras dotter 

och hennes pojkvän. Och i och med att de tillåter detta blir de även protagonisterna i 

narrativet. Det kanske är någon som har försökt med övertalning på dem men detta framgår 

inte i talet, om så var fallet skulle den personen kunna ses som protagonisten. 

Prinsen säger att Bröderna Grimm var först med att skrivit ner denna saga och därför begav 

jag mig till biblioteket för att finna den. I Bröderna Grimms första sagosamling fann jag 

berättelsen, men där är grodan inte en prins utan en kung och prinsessan kysser inte grodan 

utan kastar honom i väggen.
83

 Den versionen är vi inte vana vid att höra och den hade nog inte 

riktigt passat in i Prinsens tal. Sagan har, trotts att den nedtecknats, förändrats till en för tiden 

lämplig version; Han (grodan) har träffat en Prinsessa (Victoria) och deras förening (som 

krävde mer än endast en kyss) har förvandlat honom från en groda (vanlig svensk) till en 

Prins.  

Genom narrativet försöker Prins Daniel övertyga lyssnarna om att han bör accepteras som 

Prins av Sverige. Reaktionen hos publiken visar att narrativet är lämpligt för den retoriska 

situationen. Publiken skrattar och applåderar under narrativet vilket bekräftar att de delar doxa 

med Prins Daniel. 

 

5.2 Analys av H.K.H. Prins Daniels tal i Ockelbo  

5.2.1 Klassisk retorisk analys  

Den retoriska situationen 

Den retoriska situationen är att under midnattsmässan har Prins Daniel fått möjligheten att 

hålla ett kort tal då någon har frågat prästen om Prinsen kan få några minuter att tala inför 
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församlingen. Detta gick uppenbarligen bra för prästen eftersom Prinsen höll ett tal. Exigence 

i situationen fann jag svårt att läsa ut. Jag finner exigence i Prins Daniel själv. Talet går ut på 

att han vill tacka de som bor i Ockelbo för uppvaktningen vid bröllopet och de gåvor och 

hälsningar som han och hans fru fått. Så exigence är då hans eget behov av att tacka dem som 

har visat omtanke. Audience består av Ockelbobor som är där för att ta del av midnattsmässan 

som en del av deras julfirande. 

En del av den retoriska situationen har jag läst ur talets innehåll och det rör paparazzi-

fotografer. Fotograferna är en del av Kronprinsessparets vardag och de följer efter dem vare 

sig paret vill det eller ej, även när de åker till Prins Daniels föräldrar på besök. Detta har 

boende i Ockelbo även noterat och de är medvetna om att det skett. Paparazzifotografer kan 

idag ses som en del av det som man som offentligperson ska acceptera, det är en del 

av ”kändisskapet”. Här vill jag påstå att det råder delade åsikter. Det finns dem som anser 

precis det som jag skrev, att man ska acceptera att bli fotad och förföljd för att man är en 

offentlig person. Men det finns även dem som anser att det inte är acceptabelt att 

paparazzifotografer förföljer människor bara för att de är kända. Här är doxan delad, å ena 

sidan vill vi veta vad de personer vi kallar ”kändisar” gör men å andra sidan så tycker vi att de 

ska få ha sina privatliv för sig själva. Klart och tydligt är det i alla fall på vilken sida 

paparazzifotograferna står. Pengar framför personernas integritet. Den här diskussionen om 

vad som är offentligt och vad som är privat kommer upp i talet och Prins Daniel visar sin 

ståndpunkt. Han vill inte bli förföljd av fotografer när han åker hem till sina föräldrar. 

 

Anpassning till kontexten 

Prins Daniels tal är decorum, men om publiken bestått av paparazzifotografer hade narrativet 

han berättar i början av talet inte varit decorum eftersom att del av budskapet är att 

paparazzifotografen som är med i narrativet i talet är antagonisten. Då hade hans tal inte 

fungerat och fått den positiva responsen med skratt och applåder. Publikens reaktioner på det 

han säger indikerar för mig att talet han håller är passande för just dem. De bekräftar platserna 

han berättar om, med nickningar och igenkännande genom små skratt. Publikens reaktioner på 

hans tal ser jag som viktiga i det här talet. Deras reaktioner under talet visar att det 

är ”grannpôjken” (som han kallar sig själv) som står där framme och talar till dem. 
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Disposition och stil 

Genren på talet är ett hyllningstal/tacktal. Ett hyllningstal till Bert, grannen som Prins Daniel 

växt upp med och som, när paparazzifotografen försökte fota Kronprinsessparet, sprutade 

vatten på fotografen som packade ihop och åkte tillbaka till Stockholm. Men även ett tacktal 

till bygden Ockelbo och alla som bor där.  

Talet inleds med ett narrativ, en berättelse från hans eget liv. Den sätter tonen på talet som har 

en låg stilnivå. Han talar på ett vardagligt sätt, jämfört med de andra talen och han använder 

ett avslappnat språk, liknande det han använde i en intervju i SVT:s Rapport.
84

 Språket i det 

här talet liknar sättet han talade på när han besvarade reporterns frågor; han fick en fråga, 

tänkte, svarade, var tyst en kort stund och sedan fortsatte han svara. På liknande sätt gjorde 

han under midnattsmässan i Ockelbo. Han tar små pauser som verkar vara till för att samla 

ihop vad han ska säga.  Efter en paus så upprepar han det ordet som sades sist.  

Talets innehåll består till stor del av humor. Humor är svårt att använda då det kräver att de 

som lyssnar delar Prinsens syn på saker och ting. Humor är riskabelt och kan orsaka 

obekväma situationer med stela och obekväma åskådare, men om man lyckas är det ett 

mycket effektivt sätt att stärka sitt ethos. Jag kan säga att Prinsen lyckas använda humor på ett 

bra vis och stärker där med sitt ethos hos publiken. 

Stilfigurer 

Jag har funnit stilfigurer även i det här talet. Han har med upprepning av om er: ”om er 

Ockelbobor (.) om er lojalitet (.) om er omtanke och det stöd ni visat mig (.) min hustru och 

min familj”
85

 I slutet av meningen kommer en allitteration
86

 ”det stöd som ni visat mig (.) min 

hustru och min familj”.
87

 Även mig och min är en upprepning, olika former men det syftar till 

samma sak – Prins Daniel själv. Fler stilfigurer finner vi i narrativet: 

Bert (.) han sitter här ser jag (.) tycker att grannpôjken ska få vara hemma i Ockelbo och få 

vara ifred (.) han tycker (.) han ser (.) han är störd av vad som kommer att hända (.)  

Han tar helt enkelt sin vattenspridare (.) till saken hör att paparazzifotografen sitter med 

nervevade rutor (.) sitt stora objektiv (.) redo att fånga något av ögonblicken (.) Bert är 

fortfarande störd (.)
88
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I stycket ovanför ser vi anafor av ordet ”han”, men även, tack vare hur han säger meningen, 

en stilfigur som bygger upp spänningen, hopning med korta pauser säger han ”han tycker (.) 

han ser (.) han är störd…” och fortsättningen om paparazzifotografen är även den en hopning. 

I detta tal finns stilfiguren klimax med vid flera tillfällen. Första stycket av talet, inledningen 

av berättelsen. Den byggs upp genom att han talar om hur han och frun närmar sig Ockelbo, 

han beskriver hur det ser ut, vad han känner när han åker genom staden och avslutar med det 

är underbart! Klimax finner vi igen i slutet av talet. Sista meningen; ”hur som helst jag vill att 

ni ska veta hur stolt jag är att kalla mig Ockelbo-bo (.) att ha mina rötter här och jag vill önska 

er alla en god jul och ett gott nytt år”. Han bygger upp det som klimax, men sen faller det lite 

då han inte avslutar meningen med en tredje sak han är stolt över utan med att önska alla god 

jul och gått nytt år. Men det fungerar att han avslutar talet så då det är en fras som används vid 

denna tidpunkt av året. 

 

5.2.2 Actio 

Inledningen av talet är det en stillbild av Prinsen, vilket gör att det enda som går att analysera 

då är hans röst. Talet är ett tacktal som till stor del består av ett narrativ. Under den narrativa 

delen talar han som en sagoberättare. Med det menar jag att han bygger upp en spänning, 

mycket ligger i vad han säger men även hur han säger det. Han skulle lika gärna kunna stå där 

och med en inte engagerad röst berätta vad som hände den där sommardagen då han och hans 

hustru åkte hem till Ockelbo.  Taltempot är lugnt, han talar tydligt, dock är ljudkvaliteten 

dålig på inspelningen, men det går bitvis att höra att han artikulerar orden väl. Det kan antas 

att om han inte artikulerade väl så hade kanske ingenting hörts så bra som det ändå gör då den 

som filmat använt en mobilkamera, jag baserar det på den låga kvalitéen filmen har.   

Kroppsspråket under detta tal är större än under bröllopstalet. Under narrativet så följer 

händerna med i det han säger. När han beskriver hur de åker längs med en väg så visar han det 

med ena handen som han för framåt och när han beskriver paparazzifotografens 

kameraobjektiv så måttar han upp det framför sig med händerna. Detta ger berättelsen liv, 

publiken kan se det han talar om framför sig.  

När Prins Daniel övergår till att tacka för uppvaktningen vid bröllopet blir hans kroppsspråk 

mindre; han håller still armarna. Under denna del så tackar han för uppvaktningen under 
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bröllopet och han berättar vem/vilka som gjort vad. Här så är kroppsspråket mycket likt det 

han hade vid bröllopet; armarna längs sidorna och han rör dem knappt. Här är det dock svårt 

att se hans händer då bilden är zoomad på hans torso, men då jag kan se hans axlar så går det 

ändå att läsa ut att han håller still armarna. En gång i slutet av talet så vrider han sig åt vänster 

och lyfter vänster arm och pekar åt sidan han ser åt, samtidigt säger han att han stjäl 

uppmärksamhet från den fina musiken. 

Pathos som Prins Daniel skapar är gemenskap ”jag är en av er”. Detta ser vi då han talar om 

sin hembygd på ett kärleksfullt sätt och säger att han alltid känner sig välkommen när han är 

där. Han använder ett språk som är enkelt att förstå och han talar inte på ett sätt som får 

publiken att uppfatta honom som en översittare (någon som är bättre än dem). Som han 

kanske skulle uppfattats om han talade med en kaxig Stockholmsk-dialekt. Det är en dialekt 

som av många uppfattas som snobbig, och personer som talar så uppfattas som att vara för 

mer än de är.
89

 Här i Ockelbo talar han med en annan dialekt, det märks med ordval 

som ”grannôjken”.  

 

5.2.3 Narrativ – berättelser i tal 

Prins Daniel inleder talet med ett narrativ, han återberättar en händelse som han och 

Kronprinsessan varit med om. Historien innehåller alla punkter för att vara ett narrativ. Plats: 

Ockelbo, Karaktärer: grannen Bert, paparazzifotografen, Prins Daniel och Kronprinsessan 

Victoria, tema/ämne: Kronprinsessparets privatliv ska få vara privat.  

I narrativet följer vi birolls karaktären Prins Daniel och hans hustru, deras roll i narrativet är 

att vara dem som behöver hjälp av protagonisten. Historien utspelar sig i Ockelbo, en 

välbekant plats för åhörarna eftersom de bor i Ockelbo. Publiken kan känna igen sig när 

Prinsen berättar om korsning han och Kronprinsessan svänger i och de kan se Bysjön ligga 

stilla och lugn en sommardag, då de troligtvis själva sett det. Snart efter den målande 

beskrivningen av hur paret färdas på väg hem till Prinsens föräldrar, kommer vändpunkten, 

antagonisten introduceras, det är en paparazzifotograf som förföljt dem från Stockholm. Kort 

efter det introduceras även protagonisten, Bert, som enligt Prins Daniel stör sig på att 

paparazzifotografen är där för att fotografera grannpojken. Nu får Prins Daniel syn på Bert i 

publiken och uppmärksammar det med en kort mening innan han fortsätter berätta om hur 

Bert ställer sin vattenspridare på tomten framför huset och sprutar ner paparazzifotografen. 
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Prinsen avslutar narrativet med ”Den här killen som har suttit och svettats i den svarta bilen, 

han vet genast att han är på helt fel ställe.”
90

 Här får vi som lyssnar själva tänka att när 

paparazzifotografen blir nedsprutad med vatten så åker han därifrån.  

 

5.3 Analys av H.K.H. Prins Daniels tal vid Tillväxtdagarna 

5.3.1 Klassisk retorisk analys 

Den retoriska situationen 

Tillväxtdagarna är en konferens där näringslivet i Sverige samlas och diskuterar saker.  

År 2011 var det andra året konferensen hölls, första gången var 2010 i Åre, denna gången 

hölls det i Göteborg och Prins Daniel var inbjuden som talare. Konferensen bestod av 

föreläsningar, workshops och seminarier där man detta år diskuterade frågan ”hur vi ska 

kunna bryta utanförskapet för de allt fler unga som varken går i skolan eller finns i 

arbetslöshetsstatistiken.”
91

   

Exigence i denna situationen är att Prins Daniel bjudits in att hålla ett öppningstal på 

Tillväxtdagarna. Constraints i situationen blir att hålla sig till att tala om sina egna 

erfarenheter inom näringslivet och huvudfrågan som var tema för konferensen. Audience som 

befinner sig i lokalen består av personer som driver egna företag eller på annat vis har en 

koppling till det svenska näringslivet och högt uppsatta personer i det svenska samhället; 

representanter för regeringen och riksdagen, Västra Götalands läns landshövding Lars 

Bäckström, biskop i Göteborgs stift Carl Axel Aurelius, Kronprinsessan Victoria med flera. 

 

Anpassning till kontexten 

Prins Daniel håller ett öppningstal på Tillväxtdagarna och pratar om eget företagande, han 

refererar till sina egna erfarenheter och ger exempel på andra företagare eller drivande 

personer som han kommit i kontakt med och som han uppmanar publiken att se upp till.  

Disposition och stil 

Jag placerar in talet under genren politiskt tal då Prins Daniel försöker påverka publiken till 

förändring. Han för i talet en argumentation som syftar till att få publiken att agera och göra 

någonting åt problemet med ungdomar som inte går i skolan och som inte finns med i 
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arbetslöshetsstatistiken. Argumentationen sker subtilt i de exempel han för fram.
92

 Genom 

exemplen på förebilder ungdomar kan se upp till argumenterar Prins Daniel för att få de som 

befinner sig i lokalen till att själva bli förebilder. Talet har följande delar; inledning.
93

 Han 

inleder talet med att tilltala Kronprinsessan, representanter för regeringen och riksdagenmed 

flera. Man kan säga att talet har två inledningar: Den formella där han hälsar deltagarna 

välkomna och den informella
94

, den delen där hans tal egentligen börjar. Följt av en 

bakgrund
95

 där han berättar om Tillväxtdagarnas historia, efter det presenterar han en 

sakframställning
96

 talets tes; var en bra förebild.  Det stärker han sedan med argumentation
97

 

flera olika exempel på bra förebilder blandas med hans egna erfarenheter. När man lagt fram 

argument bör man bemöta eventuella motargument
98

, detta gör Prins Daniel i ett sista 

argument för sin tes. Avslutningen av talet är ett sista argumentation med en uppmuntran till 

åhörarna att de kan vara ”samhällsbyggare”.
99

   

När det gäller vilken stilnivå som talet har så börjar jag med att utersluta låg stil då han 

använder ett språk som inte innehåller en massa små ord och upprepningar, så som han talade 

i Ockelbo-talet. Det lämnar två stilar att välja mellan; mellanstil och hög stil. Valet mellan 

dessa två är hårfin. Språket i talet liknar det språk han använde under bröllopstalet men om ett 

tal skall ha hög stil anser jag att det inte bör förekomma några ”öhm” i det och just på grund 

av att Prinsen, när han behövde vatten, visade sin osäkerhet i situationen säker jag stilnivån 

till mellanstil. Dock vill jag poängtera att det har drag av hög stil i sig. Det är ett korrekt och 

välformulerat tal han håller.  

Stilfigurer 

Prins Daniel använder sig av flera olika stilfigurer i det här talet. Bland annat olika typer av 

upprepningar, både anaforer och epiforer som han sedan kombinerar med hopningar vilket gör 

att åhörarna lyssnar. Upprepningarna drar fokus till sig i kombination med tempot i 

hopningarna. Här är ett exempel bestående av både anafor och hopning: ”Vi har alla en roll. 

Vi kan alla vara med. Vi kan alla bidra. Samhällsbyggare, kan vi alla vara.”.
100

 I andra och 

tredje stycket i talet finns anaforer, upprepningar av ”vi är” och ”förra året”. Prins Daniel 
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varierar upprepningarna i detta tal mellan att upprepa två gånger och ibland tre gånger. Den 

sista meningen i talet är en parafras av stycket innan. En omskrivning som sätter en snygg 

slutkläm. Dessutom kopplar de sista meningarna samman slutet med inledningen.
101

 

Argumentation 

Logos argumentation som jag funnit i talet är där Prins Daniel presenterar fakta om 

föregående års upplaga av Tillväxtdagarna som han sedan avslutar med att säga ”Det var med 

andra ord ingen dålig konferens ni anordnade där uppe i Åre!”.
102

 För att sedan fortsätta 

berätta om hur samhället ser ut idag (logos). Snart byter han fokus och talar om sina egna 

erfarenheter som entreprenör. Och hur han ser på företagande och på hur vi (samhället) ska 

göra för att hjälpa ungdomar få en bra start i livet. Genom att han blandar logos och 

logosargument med sina egna erfarenheter stärker han sitt ethos. Han visar att han inte bara 

har kunskaper om hur det ser ut i samhället, han talar även om vad som drev honom och hans 

vänner till att starta eget.  

  

5.3.2 Actio 

Kurt Johannesson skriver att det är i inledningen och avslutningen av talet som är de 

viktigaste delarna i ett tal.
103

 Prins Daniels tal i Göteborg visar att det går att rädda ett tal 

genom en bra avslutning. Manuset till Prinsens tal är välskrivet men när han framför talet var 

inledningen stel med vacklande blick och nervösa rörelser med manuskorten. Men ju längre 

tid han står och talar desto bättre blir han. Och i slutet av talet märks inte nervositeten nästan 

inte. Publiken minns de sista minuterna av talet och tidningarna hyllade honom igen. Det visar 

att talaren kan ha en dålig inledning, sett till actio, men ändå lämna talarstolen med ett stabilt 

ethos.  

Prins Daniel inleder talet som sagt lite skakigt. Han tittar ner i manuspappren mycket under de 

första minuterna. Men efter en stund kommer han i sin talar roll mer och mer. Han har små 

rörelser för sig som att han släpper manuset med ena handen, för att sedan snabbt ta tag i det 

igen. Den rörelsen gör han upprepade gånger genom nästan hela talet. Dock blir det färre 

sådana rörelser efter att han druckit vatten. I princip hela talet lyfts efter den klunken vatten. 

Han får bättre röst, med mer energi och dynamik, han får även ett mer avslappnat och 
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naturligt kroppsspråk som liknar det han hade i narrativdelen av Ockelbo-talet. Det lyfter hela 

intrycket av talet och han lämnar scenen med ett starkt ethos. Det här framförandet visar att en 

talare kan börja med en skakig inledning, för att sedan rädda talet och lämna publiken med ett 

gott intryck.  

Prins Daniel försvinner ur bild ibland även i detta tal, det beror på att de i kontrollrumet väljer 

att visa publikens reaktioner istället. Vilket på sätt och vis är bra, till exempel när han 

säger ”Micke spar på det”
104

 om att det inte finns någon öppnad vattenflaska på bordet där 

han står, så byter de bild så vi får se publiken på första raden som skrattar åt skämtet. 

När det gäller memoria och manusbundenhet går det från att han tittar ner mycket i manus till 

att han tittar mer på publiken än i manus. I början ser det ut som att han inte hinner läsa det 

som står på manuskorten. Det är som om han inte vet vart han ska fästa blicken och då blir 

manuset där blicken fastnar. Jag tycker ändå att det verkar som att han kan sitt manus bra. Det 

märks tydligt i den del av talet då han helt lämnar det skrivna ordet och talar fritt.
 105

 Han har 

hittat sin trygghet. Talet får bättre flöde (energi) och här stärks Prins Daniels ethos. Rytmen i 

talet blir precis som energi och dynamik lidande av den svaga inledningen. Men han håller 

ändå en relativ jämn rytm i talet. Det är behagligt att lyssna till honom.  

 

5.3.3 Narrativ – berättelser i tal 

I det här talet var det svårare att finna narrativ, i de två andra talen var det ingen tvekan om 

vad som var narrativ medan detta tal innehåller flera små berättelser ur livet, som inte alltid 

har klara och tydliga antagonister och protagonister.  

Det här talet innehåller flera små anekdoter (korta berättelser) där han berättar om människor 

han mött. Två av dem är Jangir Maddadi, en entreprenör från Kalmar och matteläraren 

Stavros Luca, känd från TV-programmet Klass 9A (som gick på SVT för något år sedan). Han 

ger även exempel på offentliga personer som i hans ögon är bra förebilder som exempelvis 

sångerskan Robyn och fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic.  

Den av dessa anekdoter som mest passar in under vad vi klassar som narrativ är den om 

Stavros Luca. Han är protagonisten, hjälten som hjälper tonåringar att komma in på rätt spår i 

livet. Han hjälper dem med att få en vuxen att prata med, en mentor, som följer dem under 
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åren och finns där om de behöver hjälp. Antagonisten är inte tydlig, jag anser dock att det är 

ungdomarnas motvilja till att gå i skolan som Lucas måste besegra. Han måste vinna över 

dem till att inse att om de lägger fokus på skolan så kommer livet att fungera bra sen med. En 

till antagonist kan vara miljön de befinner sig i, då tänker jag på grupptryck. Det krävs mod 

hos ungdomarna att gå emot vad de andra gör, det kan finnas en inställning ”att gå på extra 

lektioner är inte coolt” och då kan gruppen (klassen) stänga ute elever som vill lära sig saker. 

Här är det upp till Luca och elevernas enskilda mentorer att hjälpa eleverna att bygga upp ett 

starkt självförtroende så att de gör det dem själva vill och inte bara följer en grupp. 

 

6 Diskussion och slutsatser 

 

Prins Daniels styrkor och svagheter 

Prins Daniel stärker sitt ethos genom att anpassa sig efter talsituationen, kontexten och doxa. 

Han använder ett språk som är anpassat efter situationen talen hålls i. Även talens stil är 

passande för de olika situationerna. Till exempel talar han inte dialekt under vare sig 

Bröllopstalet eller talet vid Tillväxtdagarna men det gör han i talet i Ockelbo. Det visar till 

viss del hur han anpassar sig efter publiken. Hans ethos påverkas självklart av hur han framför 

talen och att han talar dialekt i Ockelbo stärker troligen hans ethos hos dem i publiken i 

kyrkan. Om han skulle tala dialekt i Stockholm eller Göteborg skulle det motsatta kunna ske 

då dialekt inte alltid ses som något positivt. 

Rytmen i Prins Daniels tal varierar. Stundtals blir tempot långsam och han upplevs som lite 

enformig, eller monoton. Dynamiken i talen är inte stor och variationerna är små men bitvis 

lyser Prinsens engagemang igenom och talen lyfts. Till exempel under narrativet i Ockelbo-

talet är Prins Daniel engagerad i det han talar om. Genom hans eget engagemang binder han 

publiken till sin berättelse. Prinsen visar då även att han är närvarande i rummet då han 

uppmärksammar Bert i publiken. Så gör Prins Daniel också under Bröllopstalet då han vänder 

sig till Kronprinsessan, sina svärföräldrar och sina egna föräldrar när han talar till dem. 

Genom att vända sig till den han talar till stärks orden som sägs och de upplevs som mer 

trovärdiga. Engagemang visar Prinsen när han talar om personliga erfarenheter och 

upplevelser, men när Prins Daniel avslutat berättelsen Ockelbo-talet (narrativet är slut och han 

går över till att tacka människor i Ockelbo) sänks hans engagemang. Dynamiken blir mindre, 

med mindre variationer och han låter monoton. Under analysen upptäcktes även att om 
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någonting skedde som Prins Daniel inte var beredd på reagerade han med nervösa rörelser 

eller ljud. Flera störande moment förekommer i talet vid Tillväxtdagarna där Prins Daniel 

yttrar små ”öhm”-ljud och gör rörelser med manuspappren. Rörelserna med pappren var stora 

och intensiva i början av talet, men allt eftersom Prins Daniel får mer tillit i sin talar roll 

minskas rörelserna dock försvinner de aldrig helt under detta talet. De småljuden och 

rörelserna med manuspappren är saker som bör tränas bort då de stör framförandena. 

Ytterligare saker som Prins Daniel bör förbättra är dynamiken i talet genom ökat tempo 

genom alla delar i talet. Genom att öka dynamiken, tempo i talet och använda sig av fler 

variationer i röstläget, kommer Prinsen att undvika att låta monoton och på så vis få mer liv i 

talet han framför.  

 

Narrativen engagerar talaren 

Narrativet i Ockelbo-talet är uppbyggt med en början, en mitt och ett slut, vilket tillsammans 

med Prinsens lugna röstläge gör att publiken fångas upp av det han säger. De blir välvilliga 

lyssnare. Dock har inte alla narrativ som är med i de andra talen en början, en mitt och ett slut, 

ett exempel är sagan om ”grodprinsen”. Där återger Prins Daniel endast delar av sagan då den 

kan ses som en del av den rådande doxan i Sverige och Europa. Publikens reaktion med skratt 

tyder på att de känner till det Prins Daniel berättar. Under talet vid Tillväxtdagarna gör han 

liknande med flera små anekdoter, och han talar om kända personer i Sverige (till exempel 

Stavros Luca, Zlatan Ibrahimovic och Robyn). De små narrativen ger liv åt hans tal. Det är 

här han talar engagerat och publiken blir välvillig. Rytmen och tempo i hans tal är bäst under 

de narrativa delarna av talen då han där talar med mycket engagemang, säkerhet i det han talar 

om och han är närvarande. Stora delar av talen är uppbyggda kring narrativ och det är dessa 

narrativ som kännetecknar Prinsens sätt att utforma tal. Vi finner narrativen i argumentationen 

han för i Tillväxtdagar-talet, i Bröllopstalet när han berättar om hur han blev Prins av Sverige 

och i Ockelbo-talet där han tackar ortsborna för deras stöd. Till detta hör att det han talar om 

(oavsett om det rör sig om narrativ av egna erfarenheter, sagor eller filmer) är anpassat till 

kontexten och den doxa som råder, varvid publiken reagerar med igenkännande skratt, 

nickningar, applåder med mera. Prins Daniel har även en förmåga att skapa gemenskap med 

publiken genom narrativen.  

 



 

34 
 

Analyserna har lett fram till resultatet att Prinsens tal bygger på sparsamt men effektivt 

användande av stilfigurer (såsom hopningar, upprepningar och klimax) men det som utmärker 

hans tal är användningen av narrativ. Det Prins Daniel behöver förbättra är rytmen och tempo 

i talen. Om han talar lika engagerat i de delar som inte är narrativ, om han är tyst istället för 

att göra små ljud kommer hans tal bli bättre. ”Prins eller vanlig groda?” undrar titeln på 

denna uppsats, svaret är att han har en Prins-titel, ja, och han är på god väg men han har en 

liten bit kvar tills han talar som en Prins.  
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7 Sammanfattning 

Föreliggande studie Prins eller vanlig groda? är en klassisk retorisk analys av H.K.H. Prins 

Daniels talekonst i kombination med en analys av narrativ och actio. Syftet med uppsatsen är 

att studera vad som kännetecknar Prins Daniels talekonst. Jag ämnar ta reda på vilka medel 

han använder sig av för att övertyga, hur han anpassar sig efter kontexten samt hur han 

framför talen. Huvudfrågeställningen som besvaras lyder: Vad kännetecknar Prins Daniels 

talekonst? 

Metoden som används är klassisk retorisk analys för att studera texten i talen, narrativ analys 

då flera av Prinsens tal innehåller berättelser och analys av actio (framförandet) för att studera 

hur Prins Daniel agerar i talarstolen. Talen som analyseras är: talet vid bröllopet 19 juni 2010, 

talet i Ockelbo under midnattsmässan 2010 samt talet vid Tillväxtdagarna i Göteborg 2011. 

Dessa tre tal finns inspelade och för actio analysen har dessa inspelningar granskats. Två av 

talen har genomgått transkription; talet i Ockelbo då det inte fanns nedtecknat innan denna 

uppsats skrevs och talet vid Tillväxtdagarna eftersom det hade texten ”det talade ordet gäller”. 

Resultat av analyserna är att Prins Daniel kan anpassa sig väl till den retoriska situationen. 

Han anpassar stilnivån på språket, actio (röstläge och kroppsrörelser) och innehållet i talen 

efter den retorisk situation som talen skall hållas i. Analyserna har även påvisat att Prinsen 

inte är en fulländad talare än utan behöver öva på att dölja sin nervositet. Sluta upp med små 

ljud som ”ehm” och kontrollera nervösa rörelser med händerna. Det som utmärker Prinsens 

tal mest är användningen av narrativ i talen.  
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Bilaga 1  

2010-06-19 

H.K.H. Prins Daniels tal vid bröllopet den 19 juni 2010  

1Your Majesties 

Your Imperial Highness 

Your Royal Highnesses 

Excellencies 

Ladies and gentlemen 

Dear family and friends 

Dear Victoria 

 

Crown Princess Victoria, Princess of Sweden, Princess of my heart. 

 

2För nio år sedan hade jag förmånen att lära känna en ung kvinna med en härlig humor, en 

stark pliktkänsla och dessutom väldigt, väldigt klok. 

3Vi blev vänner. Ju mer jag lärde känna henne desto mer oemotståndlig blev hon. 

De här åren med dig Victoria har flugit förbi, har varit de bästa i mitt liv.  

4There have been times when Victorias official duties have separated us. Often taken her to 

faraway countries and continents. I will never forget some years ago when she left for one of 

her many trips, this time to China. 

5We were going to be apart for a whole month. The night before she left, she got home late 

after an official engagement, and she had many preparations to make before the long month of 

duties ahead. Instead of getting some valuable sleep, she stayed up the whole night writing. 

6In the morning after she had gone I found a box. And in that box I found 30 beautiful letters 

addressed to me. One for every day she would be away. This romantic gesture is typical of 

you Victoria. It says everything about the loving person you are.  



 

 

7Once upon a time the young man was, perhaps not a frog, in the beginning of the fairytale, as 

in the story first told by the Grimm-brothers. But he was certainly not a prince. The first kiss 

did not change that.  

8His transformation was not possible without the support of the wise King and Queen, who 

had ruled the Kingdom for many years, and who were full of wisdom, experience and had 

good hearts. They knew what was best and guided the young couple with a gentle hand, 

generously sharing all their valuable experience. 

9Jag känner en stor tacksamhet gentemot Eders Majestäter, Kungen och Drottningen, för ert 

helhjärtade stöd, och för det sätt som Ni har välkomnat mig in i er familj. Mina tankar går 

givetvis också till min egen familj. Till min mor och min far, och min syster och hennes 

döttrar. 

10Mor och far, under hela min uppväxt har ni givit mig er villkorslösa kärlek. Ni har hjälpt 

mig med er klokhet, och ni har hjälpt mig att bygga en stark självkänsla och trygghet genom 

sunda värderingar som har väglett mig genom livet. 

11I dag, när vi färdades genom Stockholms gator, då möttes vi av en otrolig glädje och värme. 

Ett minne som vi kommer att bära med oss djupt inne i våra hjärtan, för alltid. 

12Under de år som Victoria och jag har haft tillsammans har jag känt ett stort stöd från 

människor som jag har mött. Det har varit väldigt viktigt för mig. Tack. 

13Jag känner en djup respekt inför de uppgifter som ligger framför mig. Det kommer utan 

tvekan att bli en stor utmaning. Jag ska göra mitt yttersta för att leva upp till de förväntningar 

som kommer att ställas på mig. Jag kommer göra mitt yttersta för att stödja min hustru, 

Sveriges Kronprinsessa, i Hennes viktiga gärning.  

14Älskade Victoria. Jag är så stolt över det vi har tillsammans. Jag är så lycklig för att nu få 

vara Din man. Jag kommer att göra allt jag någonsin kan för att Du ska förbli så lycklig som 

Du är i dag. 

15Victoria, störst av allt är kärleken. Jag älskar Dig så. 

 



 

 

Bilaga 2 

Transkription av H.K.H. Prins Daniels tal vid midnattsmässan i Ockelbo 2010 

1För ett par år sedan (.) när jag och min hustru sitter i bilen (.) på väg hem till Ockelbo (.)  

för varje mil vi kör ökar känslan av hemlängtan (.) vi svänger av vid […] korsningen och åker 

söder ut längs med norra […] gatan (.) det är en varm solig dag här (.) vi (.) då vi börjar närma 

oss Sundsbron då vi hör […] och super in Ockelbo luften (.) och vi smyger över Sundsbron 

och tittar ut över Bysjön som ligger där spegelbank och glatt (.) då är det raka vägen hem till 

mamma och pappa (.) och det är underbart (.)  

2Då händer det något (.) vi får syn på en svart bil som står parkerad utanför Bert och Inger på 

gatan (.) det är en paparazzifotograf som har förföljt oss ifrån Stockholm (.) Bert (.) han sitter 

här ser jag (.) tycker att grannpôjken ska få vara hemma i Ockelbo och få vara ifred (.) han 

tycker (.) han ser (.) han är störd av vad som kommer att hända (.) han tar helt enkelt sin 

vattenspridare (.) till saken hör att paparazzifotografen sitter med nervevade rutor (.) sitt stora 

objektiv (.) redo att fånga något av ögonblicken (.) Bert är fortfarande störd (.) han tar helt 

enkelt sin vattenspridare ställer den framför (.) ja framför huset på tomten (.) och sedan drar 

han på vattnet (.) och jag kan säga er att varenda vattendroppe vet vart den tar (.) den här 

killen som har suttit och svettats i den svarta bilen (.) han vet genast (.) han är på helt fel ställe 

(.) 

3Den här historien (.) som jag tycker är ganska rolig (.) jag menar jag uppmuntrar inte (.) 

däremot tycker jag historien säger en hel del om er Ockelbo-bor (.) om er lojalitet (.) om er 

omtanke och det stöd som ni har visat mig (.) min hustru (.) och hela min familj (.) och jag 

tycker att (.) jag är glad att jag fick några minuter här av vår präst Gert frågade och det gick 

bra (.) tack (.)  

4Nej men jag tycker att det här är ett bra tillfälle (.) när vi alla är samlade (.) ja väldigt många i 

alla fall (.) att få uttrycka min tacksamhet för hur lojala och otroligt schysta ni är mot mig och 

min familj och att ni gör det möjligt att faktiskt komma hem och allt är som vanligt (.) det 

betyder väldigt mycket för mig (.) 

5Men jag får passa på och tacka för all uppvaktning i samband med bröllopet (.) den vackra 

tavlan som många var med och samlade till (.) alla hälsningar (.) kommunens present i form 

av ett läger för ungdomar (.) kyrkan har bidragit med (.) med pengar från kollekt till vår 



 

 

bröllopsstiftelse som har som mål att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn 

och unga (.) och alla hälsningar som sagt (.) och hantverk (.) de betyder väldigt mycket (.)  

6Nu ska jag inte bli långrandig jag tar fokus från den fina musiken (.) hur som helst jag vill att 

ni ska veta hur stolt jag är för att kalla mig Ockelbo-bo (.) att ha mina rötter här och jag vill 

önska er alla en god jul och ett gott nytt år [talaren lämnar predikstolen]  



 

 

Bilaga 3  

Transkription av H.K.H. Prins Daniels tal vid Tillväxtdagarna, 

Göteborg, fredagen den 18 mars 2011 

De kursiva delarna skiljer sig från det tryckta ordet (se Bilaga 4). 

1Kronprinsessan, representanter för Riksdag och Regering, Landshövdingen, Biskopen, 

Swedbank och Sparbankerna, Företrädare för näringsliv-, organisationer och forskningsvärld, 

alla deltagare i årets upplaga av tillväxtdagarna. Om jag ska hitta en gemensam benämning för 

Er alla som deltar i det här ambitiösa programmet, skulle det närmast vara "samhällsbyggare".  

2Samhällsbyggare.  

Vi är alla besjälade av att det svenska samhället ska hänga ihop, att det ges möjligheter och att 

det finns en gemenskap, individuella livschanser och trygghet. 

Vi är här för att diskutera, och genom dialog/samtal skapa bättre förutsättningar för det 

svenska samhället att utvecklas. Genom att byta perspektiv, infallsvinklar och kunskap med 

varandra.  

3Förra året i mars gick tillväxtdagarna av stapeln i Åre. 

Förra året växte Sveriges BNP med 5.5%, sista kvartalet 7.3%. 

Det var med andra ord ingen dålig konferens ni anordnade där uppe i Åre! 

4Över denna starka svenska tillväxt finns all anledning att känna stolthet, men trots det finns 

fortfarande stora utmaningar — och jag vet att ni här idag ska bland annat betona 

ungdomsarbetslöshet och integration. Det är viktiga frågor. Det är svåra frågor. Det är just 

frågor som kräver många perspektiv, flera infallsvinklar och stor kunskap! Alla positiva 

krafter måste samverka! 

5Något som jag tror, eller rättar sagt vet, kan betyda mycket, för yngre människor när det 

gäller att starta företag eller studera vidare är vikten av bra förebilder. 

6En stor anledning till att jag tillsammans med några vänner valde att starta företag berodde 

just på det, bra förebilder, i vårt fall duktiga entreprenörer i vår omgivning som vi såg upp till, 

vi ville också bygga företag, anställa duktiga medarbetare, försörja oss själva och uppleva och 

nå våra drömmar! 



 

 

7Här om veckan träffade jag en inspirerande och duktig entreprenör ifrån Kalmar, Jangir 

Maddadi, som sysslar med möbeldesign. Det riktigt lyste om honom när han berättade om sin 

entreprenörsresa. Han berättade också att hans yngre syskon och kusiner, nu studerar extra 

hårt, tack vare att han, genom sina studier och lyckade entreprenörskap har visat att det går att 

nå långt med hårt arbete. En lysande förebild! 

8Jag tror många känner som jag när jag säger att en av mina favoriter har sitt ursprung i 

Rosengård. Han är en person som får många människor att känna stolthet, identitet och får 

många att våga drömma. Att han dessutom är lagkapten i vårt folkkära fotbollslandslag gör 

inte saken sämre. Zlatan Ibrahimovic 

9Entreprenören och artisten Robyn är en annan. Hon har skapat sitt eget skivbolag, hon 

skriver mycket av sin egen musik och hon klär sig, utan att ängsligt titta på alla andra. Också 

en lysande förebild.  

10På temat bra förebilder kan jag inte låta bli att nämna den extremt kompetente Stavros Luca. 

Ni vet han, matteläraren från Rinkeby akademin och TV-programmet klass 9a.  Att se Stavros 

Luca och hans lärarkollegor inspirera och utveckla sina elever genom bra ledarskap och 

engagemang är en sann fröjd. Håller ni med?  

11Stavros berättade för mig att han läser extra med vissa elever, efter skoltid, en dag mitt i 

veckan och varje lördag. Ett krav för den extra läxhjälpen är att alla elever ska ha en mentor (.) 

Han berättar för eleverna vad man som mentor kan tänkas ha för förväntningar på eleverna (.) 

att man passar tiden (.) att man är intresserad (.) att man lyssnar (.) och ni vet dem viktiga 

sakerna som en mentor kan tänkas uppskatta  

12Han förklarar för eleverna att om ni sköter relationen till mentorn på ett bra sätt då är 

egentligen det värsta som kan hända att ni inom citationstecken bara får en personlig 

referens (.) Och det är någonting vi vet att idag är att bristen på referenser ett stort bekymmer 

och handikapp för unga som söker arbete (.) Sen hoppas man på att den här mentorn ska 

finnas där som ett klokt bollplank för en lång tid och kanske i framtiden vara nyckel in i 

arbetslivet 

13 Finns det inget vatten öppnat? (.) Nej det går bra. Micke spar på det 



 

 

14Jag såg för en tid sedan en väldigt bra film "The King's Speech" — ni kan ju förstå med 

tanke på miljö och tema att jag var extra intresserad. 

15 Ehm tack (Någon kommer in med en öppnad flaska vatten) 

16Filmen handlar om en brittisk monark under 1930- och 40-talet som måste överkomma sina 

svårigheter för att kunna tjäna sitt land i en svår tid. Filmens mening och budskap — 

åtminstone till mig och som också har bäring på de svåra frågor som skall diskuteras här idag 

är:  

17Man måste våga pröva nytt, man måste våga lämna det invanda och trygga — för att utmana 

sig själv, sina föreställningar och sin egen trygghet — för att kunna nå målen. Det gäller oss 

individer, företag, organisationer och samhälle.  

18Det andra som jag tog med mig från filmen är betydelsen av "tilltro". Utan tilltro — mellan 

individer, mellan olika grupper i samhället, mellan företag och fack, mellan kommuner och 

företag - kommer ingen mänsklig utveckling till stånd. Det är i mötet mellan människor som 

tilltron skapas, därför är initiativ som Tillväxtdagarna så viktigt.    

19Men vi får inte glömma bort föreningslivets betydelse när det gäller att bygga tilltro mellan 

människor och skapa ett ungt ledarskap — det som senare blir en styrka i arbetsliv och 

företagande.  

20Ingen tillväxt utan tilltro.  

21Det tredje (.) det var flera saker (.) det tredje som jag fick med mig från filmen — är 

betydelsen av "tillförsikt". Det gäller att se på framtiden med optimism. Det är "inte kört". Det 

är inte "hopplöst". Det är inte "meningslöst". Jämfört med de utmaningar som många andra 

länder står inför, så är våra utmaningar hanterbara. Vi måste tro på oss själva, tro på våra 

möjligheter och på vår inneboende kraft.  

22Tillväxt skapas med tilltro och tillförsikt.  

Vi har alla en roll. Vi kan alla vara med. Vi kan alla bidra.  

Samhällsbyggare, kan vi alla vara. 

Tack 
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2011-03-18 

H.K.H. Prins Daniels tal vid Tillväxtdagarna, Göteborg, fredagen den 

18 mars 2011 

(Det talade ordet gäller) 

1Kronprinsessan, representanter för Riksdag och Regering, Landshövdingen, Biskopen, 

Swedbank och Sparbankerna, Företrädare för näringsliv-, organisationer och forskningsvärld, 

alla deltagare i årets upplaga av tillväxtdagarna. Om jag ska hitta en gemensam benämning för 

Er alla som deltar i det här ambitiösa programmet, skulle det närmast vara "samhällsbyggare".  

2Samhällsbyggare.  

Vi är alla besjälade av att det svenska samhället ska hänga ihop, att det ges möjligheter och att 

det finns en gemenskap, individuella livschanser och trygghet. 

Vi är här för att diskutera, och genom dialog/samtal skapa bättre förutsättningar för det 

svenska samhället att utvecklas. Genom att byta perspektiv, infallsvinklar och kunskap med 

varandra.  

3Förra året i mars gick tillväxtdagarna av stapeln i Åre. 

Förra året växte Sveriges BNP med hela 5.5%, sista kvartalet 7.3%. 

Det var med andra ord ingen dålig konferens ni anordnade där uppe i Åre! 

3Över denna starka svenska tillväxt finns det anledning att vara stolt, men trots det finns 

fortfarande stora utmaningar — och jag vet att dagens program bland annat betonar 

ungdomsarbetslöshet och integration. Det är viktiga frågor. Det är svåra frågor. Det är frågor 

som kräver just många perspektiv, flera infallsvinklar och stor kunskap! Alla positiva krafter 

måste verka tillsammans!  

4Något som jag tror, eller rättar sagt vet, kan betyda mycket, när det gäller att få yngre 

personer att vilja studera vidare eller starta företag är att ha bra förebilder. 

5En stor anledning till att jag tillsammans med några vänner valde att starta eget företag 

berodde just på bra förebilder, i vårt fall duktiga entreprenörer i vår omgivning som vi såg upp 



 

 

till, vi ville också bygga företag, anställa duktiga medarbetare, försörja oss själva och 

förverkliga våra drömmar! 

6Här om veckan träffade jag en spännande entreprenör ifrån Kalmar vid namn Jangir Maddadi 

som sysslar med möbeldesign. Det riktigt lyste om honom när han berättade om sin 

entreprenörsresa. Han berättade också att hans yngre syskon och flera av hans yngre 

släktingar, nu studerar extra hårt, tack vare att han, genom sina studier och framgångsrika 

entreprenörskap har visat att det går att nå långt med hårt arbete. En lysande förebild! 

7Jag tror många känner som jag när jag säger att en av mina favoriter har sitt ursprung i 

Rosengård. Han är en person som skapar stolthet, identitet och får många att våga drömma. 

Att han dessutom är lagkapten i vårt folkkära fotbollslandslag gör inte saken sämre. Zlatan 

Ibrahimovic 

8Entreprenören och artisten Robyn är en annan. Hon har skapat sitt eget skivbolag, hon 

skriver mycket av sin egen musik och hon klär sig, utan att ängsligt titta på alla andra. En 

lysande förebild.  

9På temat bra förebilder kan jag inte låta bli att nämna den extremt kompetente Stavros Luca. 

Ni vet han, matteläraren från Rinkeby akademin och TV-programmet klass 9a.  Att se Stavros 

Luca och hans lärarkollegor motivera och utveckla sina elever genom bra ledarskap och 

engagemang är en fröjd.  

10Stavros berättade för mig att han läser extra med vissa elever, efter skoltid, en dag mitt i 

veckan och varje lördag. Ett krav för den extra läxhjälpen är att eleverna ska träffa en mentor 

regelbundet. En mentor som för övrigt Stavros hjälper till att hitta. Stavros förklarar för 

eleverna vad man som mentor kan tänkas ha för förväntningar på eleven, att passa tiden, att 

lyssna, visa intresse...  

11Han berättar för eleverna att om de sköter relationen till sin mentor på ett bra sätt så är 

egentligen det värsta som kan hända att eleven "bara" får en personlig referens som kanske 

säger: -Det här är en ambitiös och trevlig person. Något vi vet är en bristvara och ett stort 

problem för många unga, är bristen på referenser. 

12Det man förstås hoppas på är att eleven får fortsätta att träffa sin mentor som kanske kan 

förbli en klok rådgivare och eventuellt en nyckel in i arbetslivet. 



 

 

13Jag såg för en tid sedan en väldigt bra film "The King's Speech" — ni kan ju förstå med 

tanke på miljö och tema att jag var särskilt intresserad. 

14Filmen handlar om en brittisk monark under 1930- och 40-talen som måste överkomma sina 

svårigheter för att kunna tjäna sitt land i en svår tid. Filmens mening och budskap — 

åtminstone till mig och som även har bäring på de svåra frågor som skall diskuteras här idag 

är:  

15Man måste våga pröva nytt, man måste våga lämna det invanda och trygga — för att utmana 

sig själv, sina föreställningar och sin egen trygghet — för att kunna nå målen. Det gäller oss 

individer, företag, organisationer och samhälle.  

16Det andra som jag tog med mig från filmen är betydelsen av "tilltro". Utan tilltro — mellan 

individer, mellan olika grupper, mellan företag och fack, mellan kommuner och företag - 

kommer ingen mänsklig utveckling till stånd. Det är i mötet mellan människor som tilltron 

skapas, därför är initiativ som Tillväxtdagarna så viktigt.    

17Men vi får inte glömma bort föreningslivets betydelse när det gäller att bygga tilltro mellan 

människor och skapa ett ungt ledarskap — det som senare blir en styrka i arbetsliv och 

företagande.  

18Ingen tillväxt utan tilltro.  

19Det tredje som jag fick med mig från filmen — är betydelsen av "tillförsikt". Det gäller att 

se på framtiden med optimism. Det är "inte kört". Det är inte "hopplöst". Det är inte 

"meningslöst". Jämfört med de utmaningar som många andra länder står inför, är våra 

utmaningar hanterbara. Vi måste tro på oss själva, tro på våra möjligheter och på vår 

inneboende kraft.  

20Tillväxt skapas med tilltro och tillförsikt.  

Vi har alla en roll. Vi kan alla vara med. Vi kan alla bidra. 

Samhällsbyggare, kan vi alla vara. 
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Transkription: Rapport (SVT) intervju ”Prins Daniel om bröllopet” 

1Reporter: Och sen så höll ni ett fantastiskt tal under bröllopsmiddagen (.) Hur förbereder man 

ett sådant tal (.) Prins Daniel 

2Prins Daniel: Alltså, det är klart att bara tanken på att hålla tal i det sammanhanget kan ju var 

lite svindlande men jag ville verkligen berätta (.) de flesta tror jag har en bild av 

Kronprinsessan som en fantastisk person (.) men jag ville från mitt hjärta berätta hur underbar 

hon är som person och hur omtänksam (.) och också att berätta om allvaret och att jag (.) och 

vad jag förväntar mig och att jag är medveten om att det finns förväntningar på mig i den här 

nya rollen (.) men (.) jag har fått otroligt mycket positiva kommentarer (.) vilket gör mig 

väldigt stolt och rätt många män som har […] (reportern gör ett ljud som gör att det Prinsen 

säger inte hörs) just det här att vi män inte alltid är så bra på att sätta ord på känslor å jag tror 

att jag har inspirerat några i alla fall (.) det är vad jag har hört 

3Kronprinsessan Victoria: Det tror jag också 

4Reporter: Massor (skrattar lågt) 

 

Senare i intervjun; 

5Reportern: Hur förbereder man sig för den här rollen 

6Prins Daniel: Jag har ju sen förlovningen genom gått en internutbildning (.) eller vad vi ska 

kalla det (.) Prinsskola vet jag att några kallat det (.) låt säga prinsskola (.) där jag har 

fördjupat mig i olika ämnen (.) historia (.) statskunskap (.) det politikiska livet (.) även om vi 

är opolitiska förstås men (.) att få ett grepp över samhället allt ifrån kommuner till riksdag (.) 

regering (.) och jag har pluggat ledarskap (.) och jag försöker hela tiden ha en pågående studie 

mellan resorna   
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Analyshjälpmedel 

Tal: 

Actio 

Talar han helt fritt eller har han stödmanus/stolpar? Hur påverkar hans memoria framförandet? 

Exempelvis: ögonkontakt. Manusbundenhet: talar han fritt? 

 

Rösten 

Hur använder han sig av rösten? Varierar han tonläge? När gör han det? Tar han i på något 

ställe i talet – vad säger han när han ändrar röstläge? 

 

Kroppsrörelser 

Stora? Små? Vilken effekt har de? 

 

Actio och ethos  

Hur stärker han sitt eget ethos? 

Sänker han sitt ethos någon gång? 

Förekommer det logos: fakta och liknande, i hans tal? 

 

Actio och pathos 

Vilka känslor förekommer i talet: hos honom själv och hos mottagarna? 

Vilka känslor yttrar han i orden? Speglas de i actio (kroppsspråk) om ja; hur? 

Vilka känslor ger han publiken? Vilka känslor har publiken (om det går att se)? 

 

Kontext/Retorisk situation 

I vilket kontext hålls talet? 

Vad hade skett precis innan han skulle hålla talet? 

Vad sker efter talet? 



 

 

Vad är exigence i denna situationen? Vem/vilka är i publik (audience)? Vilka constraints 

(doxa) förekommer? 

Disposition och stil 

Genre: 

Hur ser dispositionen ut?  

Finns det en röd tråd genom talet? Vad är då den? 

Håller han sig till ämnet eller svävar han iväg? 

Hur ser delarna: Exoridum, Narratio, Argument, Tes, Avslutning, Ut? För han någon 

argumentation? Om ja hur ser den ut? 

 

Stilnivå 

Låg stil  Mellan stil  Hög stil 

 

Varför denna stilnivå? 

Vad använder han sig av för olika stilfigurer?  

Finns det något mönster i valet av stilfigurer? Återkommer det någon typ av stilfigur i alla tre 

talen? 
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Actiokvalitéer 

 

Under Tematiseringar i figuren anges teman från det empiriska materialet. Under rubriken 

Actiokvalitéer är de tre kvalitéerna från det empiriska materialet listade. Tematiseringarna, 

figurens vänsterspalt, redovisar vilka tematiseringar som kvalitén till höger i figuren omnämnts. 

Således har Energi omnämnts i samband med samtal om föreläsaren som engagerad, 

oengagerad, osäker, osv., Dynamik omnämns i samband med samtal om föreläsaren som 

odynamisk, engagerad osv. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
1
 

 

 

 

  

                                                           
1
 Gelang (2008) s. 207 

Tematiseringar Actiokvalitéer 

 

Engagerad, oengagerad, 

osäker, säker, närvarande, 

undvikande, odynamisk 

 

 

 

 

Energi 

- flöde 

- intensitet 

- fokus 

Odynamisk, engagerad, 

osäker, närvarande 

 

 

 

Dynamik 

- variation 

- proportioner 

Odynamisk, engagerad,  

säker, frånvarande 

 

Rytm/tempo 

- flöde 

- hastighet 

-tajming 
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Mail-konversation 

Från: Therese Hansen <thehah072@studentmail.oru.se> 

Datum: 9 november 2011 15:08:27 CET 

Till: Marianne Bonbeck <marianne.bonbeck@royalcourt.se> 

Ämne: Prins Daniels tal 

Hej Marianne Bonbeck! 

Jag heter Therese Hansen och studerar Retorik C vid Örebro universitet. Jag har nu påbörjat 

min C-uppsats och skall göra en retorisk analys av Prins Daniels tre tal som jag funnit på er 

hemsida (www.kungahuset.se). Syftet med min uppsats är att ta reda på varför Prins Daniel 

uppfattas som en bra talare. Detta kommer ske genom att jag granskar videoklipp av Prinsens 

tal samt talens uppbyggnad och innehåll. 

 

Jag har nu några frågor till dig, vem har skrivit talen? Har Prins Daniel skrivit dem själv eller 

har Prinsen haft en talskrivare (eller hjälp av en talskrivare)? Detta har betydelse i min analys 

då vem som författat talet och vem som framför talen påverkar talets utformning, hur 

framförandet blir med mera.  

Jag har läst igenom Prins Daniels Biografi på er hemsida men fann där ingen information om 

Prinsen har studerat retorik (konsten att tala) därför måste jag fråga: har Prins Daniel studerat 

retorik eller har Prinsen fått någon annan typ av utbildning där Prinsen fått öva talets konst? 

 

Jag är mycket tacksam för er hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar 

Therese Hansen 

Retorik C-student vid Örebro universitet 

 
 

Ett ord saknades i mailet nedan och för att meningen skall bli förstålig står det här inom hak-

parenteser 

 

 
Från: Therese Sjögren, therese.sjogren@royalcourt.se  

Datum: 17 november 2011 

Till: Therese Hansen thehah072@studentmail.oru.se 

Hej Therese, 

Prinsen skriver sina egna tal. Ytterligare detaljer kan jag [inte] gå in på, utan får hänvisa dig 

till vår hemsida för mer information. 

http://www.kungahuset.se/  

Med vänlig hälsning 

Therese Sjögren 

mailto:thehah072@studentmail.oru.se
mailto:marianne.bonbeck@royalcourt.se
http://www.kungahuset.se/
mailto:jorgen.lindstrom@royalcourt.se
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Från: Therese Hansen thehah072@studentmail.oru.se 

Datum: 23 November 2011 

Till: Therese Sjögren therese.sjogren@royalcourt.se 

Hej Therese Sjögren 

jag undrar om det går bra att jag använder dig som referens i min C-uppsats? 

Alltså att när jag skriver att Prins Daniel skriver sina egna tal så anger jag dig som källa. Går 

det bra? 

Med vänliga hälsningar 

Therese Hansen 

 

 

 

Från: Therese Sjögren, therese.sjogren@royalcourt.se  

Datum: 24 november 2011 

Till: Therese Hansen thehah072@studentmail.oru.se 

Hej Therese, 

 Du kan skriva ”Kungl. Hovstaterna” som referens i din uppsats.  

Med vänlig hälsning 

Therese Sjögren 

 

 

 

 

 

Therese Sjögren 

Sekreterare till H.K.H. Prins Daniel 

Kronprinsessans Hovstat 

Kungl. Slottet 

111 30 Stockholm 

Tel. 08-402 60 28 

therese.sjogren@royalcourt.se 

www.kungahuset.se 
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