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Abstract 
The aim of this thesis was to examine how newspaper journalism represented the celebrity Anna 

Anka. Which roles and qualities did the media ascribe Anna Anka and in what way did the media 

frame her as a woman. 

 

We examined texts and photographs from two Swedish newspapers, Aftonbladet and Dagens 

Nyheter, 16 texts were analysed. The method we used were discourse analysis with focus on 

relations, identities and representation.  

 

The result showed that Anna Anka was represented in an essentially equal way in both newspapers. 

The image of Anna Anka seems to be multifaceted. In the texts Anna Anka becomes a symbol for 

conflicts that emerge in discourses regarding gender, celebrity and Swedish values. As a woman she 

is both portrayed as controversial and appearance-fixated. As a wife she is traditional, a woman who 

takes care of house and family and lets her husband be the provider. On the other hand she is 

described as a woman who does not follow the traditional norm, she is independent and has a 

possibility to support herself.   

 

As a celebrity, Anna Anka is framed as fairly new in the public appearance. But in some texts the 

newspapers define her as a woman who does not deserve to be the celebrity she is. Anna Anka is 

well aware of how the celebrity culture works, what the media finds interesting. As a Swede Anna 

Anka is framed as a person who no longer quite belongs in Sweden, and therefore is allowed to 

criticize Sweden and the Swedish values.   

 

 

Keywords: Anna Anka, media, journalism, celebrity, discourse, gender, reality-show, fame, 

controversial 
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Inledning 
Kändisar finns överallt, vi ser dem på TV, läser om dem i tidningen och hör dem tala i radio. 

Kändisar kan vara både objekt för beundran, avundsjuka och kärlek, vi anser att alla har någon form 

av relation till fenomenet. Oavsett vad man tycker om kändisar så går det inte att förneka att de i 

dag framträder i de flesta massmedier. Anna Anka blev, enligt flera forskares definitioner, kändis i 

Sverige efter sin medverkan i reality-programmet/dokumentärserien ”Svenska Hollywoodfruar”, 

som sändes i fyra avsnitt i TV3 under hösten 2009. De veckor som serien sändes på TV, kunde vi se 

Anna Anka i de flesta medier. Hon har varit nyheter på Aftonbladets förstasida flera gånger och i 

Dagens Nyheter var Anna Anka nyheter på allt från nöjessidorna till ekonomisidorna. Anna Anka 

väckte vårt intresse, hon gick på kort tid från att vara okänd i Sverige till att idag ha blivit 

uppmärksammad i de flesta svenska medier. 

 

Enligt Marina Ghersetti som är universitetslektor vid Institutionen för journalistik- och 

masskommunikation vid Göteborgs universitet kan begreppet kändis definieras som någon som är 

känd från medierna. Kändisar blir mediekändisar med olika betydelser. Dels har de blivit kända i 

medierna och dels har medierna konstruerat deras personlighet. Medierna har skapat och format 

deras offentliga personlighet. ”Utanför medierna, i det verkliga livet, lever de verkliga människorna. 

I TV-rutan och tidningsspalterna lever de personer som medierna konstruerat” (Ghersetti, 

2001:311). 

 

Medierna återger inte verkligheten utan en bild av verkligheten, medierna är skyltfönstret som visar 

vilka personer och händelser som är viktiga och betydelsefulla (Ghersetti, 2001:298). 

Vi har valt att undersöka hur Anna Anka framställs i Dagens Nyheter och i Aftonbladet. Vi är 

intresserade av att se vilken bild av Anna Anka som tidningarna förmedlar och om det finns några 

likheter och skillnader mellan hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer henne. Vi kommer 

att undersöka texter samt de bilder som hör ihop med texterna.  

 

Syfte/frågeställning 

 

Om medierna har makten att föra vidare de föreställningar som finns i samhället samt gestalta 

personer på olika sätt är det intressant att undersöka hur Anna Anka framställs i 

nyhetsjournalistiken. Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur Anna Anka framställs i 
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Dagens Nyheter respektive Aftonbladet. Vilken bild av Anna Anka erbjuder tidningarna sina läsare? 

 

Vår huvudfråga är: Hur framställs Anna Anka i Dagens Nyheter respektive Aftonbladet i text och 

bild? 

Detta vill vi försöka besvara genom följande frågeställningar: 

Vilken roll/vilka roller tillskrivs Anna Anka i texterna? 

Vilka egenskaper tillskrivs Anna Anka i texterna? 

Hur konstrueras Anna Anka som kvinna? 

 

Vår undersökning hör hemma inom journalistikforskningen med inriktning på mediernas funktion i 

det sociala livet och även hur medierna erbjuder oss olika sätt att förstå världen (McQuail, 2005:13, 

14).  
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Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet presenterar vi relevant bakgrundsfakta för uppsatsen och våra forskningsfrågor.  

 

Svenska Hollywoodfruar 

 

Under hösten 2009 sände TV3 programmet, ”Svenska Hollywoodfruar”. Programmet är en 

dokumentärserie/ reality-program och handlar om tre svenska kvinnor som har gift sig med rika 

amerikanska män och lever lyxliv i Hollywood, Kalifornien, USA. Under de fyra programmen som 

sändes i TV3 fick tittarna följa Anna Anka från Bjuv, Maria Montazami från Västerås och Agnes-

Nicole Winter från Borås i deras vardag (www.tv3.se, 2009). Det första avsnittet sändes den 14 

september 2009 och sågs av 599 000 tittare och det sista avsnittet blev ett av TV3s mest sedda på 

lång tid med 1 077 000 tittare.  

 

Första avsnittet, 2009-09-14  599 000 tittare 

Andra avsnittet, 2009-09-20 1001 000 tittare 

Tredje avsnittet, 2009-09-27 874 000 tittare 

Fjärde avsnittet, 2009-10-04 1077 000 tittare 

(www.mms.se, 2009) 

 

TV3 

 

TV3 är en reklamfinansierad satellit-TV-kanal som började sända från London till Skandinavien på 

nyårsafton 1987. 1990–91 blev TV3 tre kanaler, en dansk, en norsk och en svensk kanal. Kanalerna 

ägs av Modern Times Group (MTG) vilket är en del av Viasat Broadcasting. TV3 var den första 

reklamkanalen som sände till Sverige. Eftersom det är en satellitkanal kunde den endast tas emot 

via kabel och satellitplattform. Men sedan digitaliseringen av det svenska TV-nätet i februari 2008, 

har gjort att TV3 nu även finns tillgängligt i marknätet. TV3 fick tidigt uppmärksamhet genom att 

skaffa sig ensamrätt till attraktiva sportevenemang och för deras satsning på annorlunda och 

utmanande program. Det dominerande på TV3s tablå är dock TV-serier av amerikanskt ursprung 

(80 % av utbudet 2006 i jämförelse med 13 % svenskproducerat), (www.ne.se, 2009a).  

http://www.mms.se/�
http://www.ne.se/�
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Aftonbladet  

 

Lennart Weibull är professor i massmedieforskning vid Göteborgs universitet. Stig Hadenius är 

historiker och professor emeritus i journalistik vid Stockholms universitet. Hadenius och Weibull 

(2003) skriver att ur ett Stockholmsperspektiv kan tre tidningsgrundanden ses som milstolpar i 

utvecklingen mot den moderna dagspressen. En av milstolparna var Aftonbladets grundande 1830 

av Lars Johan Hierta. Aftonbladet brukar betecknas som den första moderna tidningen (Hadenius 

och Weibull, 2003:49). 

 

Aftonbladet hade från starten ett skiftande innehåll med bland annat politiska kommentarer, 

kåserier, riksdagsnytt och utrikesnyheter. Aftonbladet och Expressen har på grund av sin 

utgivningstid som regel kommit att kallas kvällspress. Det som kallas kvällspress i Sverige har sin 

bakgrund i en ny tidningsform som började växa fram i Europa i början på 1900-talet, 

tabloidpressen. Den svenska kvällspressen skiljer sig emellertid från tabloidpressen i flera andra 

länder på en rad punkter. Tabloiderna i Sverige har ett relativt stort opinionsmaterial i tidningen. 

Aftonbladet är en läsarfinansierad tidning och är därmed beroende av att folk köper lösnummer av 

tidningen. Kvällspressen brukar ofta kritiseras för sin sensationsjournalistik och för att vinkla 

hårdare än dagspressen (Hadenius och Weibull, 2003:64).  

 

Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning och utkommer sju gånger i veckan. Enligt den senaste 

statistiken från TS, Tidningsstatistik AB, hade Aftonbladet i november 2008 en upplaga på 377 500 

exemplar per utgivningsdag. I september 2009 hade tidningen en upplaga på 359 700 exemplar per 

utgivningsdag (www.ts.se, 2009).

”År 1996 övertog den norska mediekoncernen Schibsted den ekonomiska kontrollen av AB, medan 

LO behöll kontrollen över tidningens politiska inriktning” (www.ne.se, 2009b).

Dagens Nyheter 

 

Även Dagens Nyheters grundande betecknas som en milstolpe i utvecklingen mot den moderna 

dagspressen enligt Hadenius och Weibull (2003:49). Tidningen grundades 1864 av Rudolf Wall, 

som ville utveckla en ny typ av tidning. Dagens Nyheter var billigare än någon annan svensk 

tidning och hade ett innehåll som intresserade en bredare publik. Wall distribuerade Dagens Nyheter 

på ett helt nytt sätt, tidningen bars ut till prenumeranterna. Läsarna behövde därmed inte hämta 

http://www.ts.se/�
http://www.ne.se/�


 

tidningen på tidningens tryckeri. Dagens Nyheter utkom till skillnad mot konkurrenterna på 

morgonen och Walls målsättning var att ha med samma nyheter som konkurrenterna hade i 

tidningen på kvällen redan i sin tidning på morgonen. Redan efter ett halvår hade DN en upplaga på 

6 000 exemplar, det var mer än vad någon av de övriga tidningarna i Stockholm hade. Tidningen 

sätter idag ofta agendan inom svensk politik. (Hadenius och Weibull, 2003:385). 

 

Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning och utkommer sju gånger i veckan. Enligt den 

senaste statistiken från TS hade DN en upplaga på 339 800 exemplar per utgivningsdag 2008 

(www.ts.se, 2009).

”DN utges av AB Dagens Nyheter, dotterbolag till Bonnier AB. Aktiemajoriteten innehas sedan 

1924 av familjen Bonnier” (www.ne.se, 2009c). 

Sammanfattning

 

Programmet ”Svenska Hollywoodfruar” är en dokumentärserie/reality-program som sändes hösten, 

2009 i TV3. I programmet medverkade Anna Anka från Bjuv som numera lever lyxliv i Hollywood 

(www.tv3.se, 2009). TV3 är en reklamfinansierad satellit-TV-kanal som tidigt fick uppmärksamhet 

för sina annorlunda programsatsningar (www.ne.se, 2009a). Aftonbladet kallas i Sverige för 

kvällspress, kvällspressen kritiseras ofta för sin sensationsjournalistik (Hadenius och Weibull, 

2003:64). Dagens Nyheter är Sveriges största dagstidning (Hadenius och Weibull, 2003:385).

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ts.se/�
http://www.ne.se/�
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Teorier och tidigare forskning 
I kapitlet tar vi upp teorier och tidigare forskning som är relevanta för vår studie. Vårt övergripande 

perspektiv är socialkonstruktionismen som mynnar ut i teorier om bland annat diskurs, 

representation, stereotypisering och genus. En gemensam grund i teorierna är att medierna inte 

förmedlar en spegel av hur världen ser ut, utan medierna konstruerar en bild av verkligheten. Vi tar 

även upp teorier som belyser popularisering, sensationsjournalistik samt kändiskulturen som alla är 

relevanta begrepp för vår undersökning.  

 

Socialkonstruktionism 

 

Kommunikationsforskarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) beskriver 

socialkonstruktionismen som en gemensam beteckning för en rad teorier om kultur och samhälle. 

Socialkonstruktionisterna anser att de sätt vi ser på världen inte är en direkt avspegling av hur 

världen ser ut utan en produkt av historiska och kulturella föreställningar om världen (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:11,104). 

 
  Att den sociala världen konstrueras socialt förutsätter att dess karaktär inte är    

  determinerad eller given på förhand, och att människor inte har inre ”essenser”- en   

  uppsättning äkta och oföränderliga eller autentiska karakteristika (Winther    

  Jørgensen & Phillips, 2000:104). 

 

Hur vi ser på världen upprätthålls och skapas genom den sociala interaktionen mellan oss 

människor i vardagen. Vilket innebär att vi tillsammans formar vår syn på världen och vår vardag 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11,104). 

 

Den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt vilket betyder att den inte formas av yttre 

förhållanden, den sociala världen är inte given på förhand. I vår undersökning om hur Anna Anka 

konstrueras i nyhetsjournalistiken är det viktigt att vara medveten om att världen är socialt 

konstruerad. Diskursanalysen är ett av flera socialkonstruktionistiska angreppssätt och betonar att 

diskursen bidrar till att skapa den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11–13).  
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Diskurs 

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) menar att diskursanalys är ett 

samlingsbegrepp för ett stort fält med teorier och metoder för forskning i kommunikation, kultur 

och samhälle. Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther Jørgensen, & Phillips, 

2000:7). 

 

Kommunikationsforskarna Peter Berglez och Ulrika Olausson (2008) beskriver diskursbegreppet. 

 
Diskurs kan syfta på hur språket används i bestämda situationer - en mediedebatt, ett vetenskapligt 

seminarium, ett domstolsförhör ect. – och de roller, relationer och språkliga resurser som är utmärkande 

för dessa diskurser (Berglez & Olausson, 2008:133). 

 

[…] diskurser handlar om sammanhang av yttranden, föreställningar och sociala praktiker, av betydelse 

för maktförhållanden i samhället. Diskurser normaliserar och gynnar vissa intressen framför andra 

(Berglez & Olausson, 2008:133). 

 

Representation och identitet 

 

Jostein Gripsrud (2002) är professor i medievetenskap vid Universitet i Bergen, Norge. Han menar 

att även om mediernas utbud är varierat och mångfasetterat är det inte säkert att de speglar och 

stöder alla identiteter och gruppbildningar som finns i samhället. Detta blir utgångspunkt för en 

kulturpolitisk strid om rätten till representation i medierna. Begreppet representation betyder 

ursprungligen ”presentera igen” men fick under senlatinets inverkan betydelsen ”stå för”. Den 

betydelsen används när man i medieforskning talar om representation. Enligt Gripsrud gäller detta 

vid framställningar av fiktiva eller verkliga fenomen. Texter, bilder och ljud står för något annat än 

sig själva. Representation är en sorts konstruktion av det som framställs och inte någon fullständig 

återgivning (Gripsrud, 2002:25). 

 

Stuart Hall (1997), professor i sociologi på The Open University, menar att det som gör 

representationsbegreppet så viktigt inom bland annat medieforskningen är att det finns inga neutrala 

avbildningar av verkligheten. Det finns inga ”riktiga” representationer av verkligheten. 

Anledningen till att vi använder oss av denna teori är för att kultur handlar om att dela en gemensam 

uppfattning om att förstå och tolka sin omvärld. Hall menar att genom språk tolkar och förstår vi 
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vår omgivning, vilket i sin tur skapar föreställningar och framställningar som utväxlas människor 

emellan. Föreställningar är något som bara kan delas genom den allmänna tillgången till 

språket (Hall 1997:1). 

 

Medierna är mycket viktiga i spelet och i konflikterna kring våra identiteter. Mediernas 

representation av vissa grupper eller delar av befolkningen kan väcka starka känslor. Gruppen blir 

starkare ju mer medlemmarna känner sig knutna till gruppen. Man får en identitet genom 

medlemskapet (Gripsrud, 2002:27). 

 

Identitet betyder egentligen enhet eller likhet. När vi sorterar olika intryck från medierna och 

medmänniskor tillägnar vi oss även uppfattning om likheter och olikheter. (Gripsrud, 2002:18). 

 

När vi säger att vi identifierar oss med en till exempel en idrottshjälte, betyder det ofta att vi 

medvetet önskar att bli som den hjälten. Inte att vi vill bli en exakt kopia av hjälten ifråga, kanske 

bara erhålla en viss egenskap. Det finns en identifikationsform där många ungdomars relation till 

film- och popstjärnor faller in. Identifikationen innehåller drömmar och önskningar om att bli precis 

som denna stjärna. Deras önskan är inte bara att kunna sjunga som stjärnan utan även att få 

stjärnans personlighet (Gripsrud, 2002:29). 

 

Stereotypisering 

 

Richard Dyer, professor i filmstudier vid King’s College London belyser begreppen stereotyp, typ 

och arketyp i ”The matter of images” (2002). Han menar att en stereotyp karaktäriseras av dess 

sociala funktion och en typ definieras utifrån dess estetiska funktion. En typ används inom 

medierna som ett sätt att karaktärisera personer och händelser. En typ kan vara vilken karaktär som 

helst som beskrivs med ett fåtal omedelbart igenkänningsbara och definierande karaktärsdrag, som 

inte förändras eller utvecklas i berättelsen. Karaktärsdragen belyser den allmänna, återkommande 

uppfattningen om världen och människorna som lever i den. En arketyp skiljer sig mot en typ 

genom att en arketyps karaktärsdrag ses som universella och eviga, de förändras inte (Dyer, 

2002:13). 

 

Stereotypisering innebär att en grupp människor konstrueras på ett förenklat sätt, med ett fåtal 

karaktärsdrag. På så sätt blir stereotypisering ett sätt att bevara en social ordning (Hall 1997:258).  
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Kategorin kvinnor i medierna kopplas inte till en homogen social grupp, en grupp där alla kvinnor 

skulle känna igen sig. Den dominerande bilden av kvinnor som medierna producerar grundar sig i 

de tankar och åsikter som finns om det feminint och maskulint samt relationerna som ska spelas av 

kvinnor och män. Relationer som make och maka samt mor och far. (Hall 1997:246). 

 

Genus 

 

Enligt Gunilla Jarlbro (2006), professor i kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet är 

kvinnor underrepresenterade och relativt osynliga i nyhetsmedierna. Trots att nästan hälften av 

journalistkåren i Sverige i dag består av kvinnor har medieinnehållet knappast förändrats över åren. 

Precis som sina manliga kolleger väljer kvinnliga journalister främst manliga källor i sina artiklar. 

Vita, medelålders män med makt är de som syns mest i medierna. Jarlbro menar att det betyder att 

det är dem som har tolkningsföreträde när det gäller att definiera hur samhällsfrågor ska gestaltas. 

Det är deras åsikter som får komma fram, vad de tycker är viktigt eller oviktigt i samhället återfinns 

i medierna (Jarlbro, 2006:145, 29). 

 

En annan viktig aspekt i genusforskningen är hur kvinnor framställs och vilka attribut som tillskrivs 

kvinnor i medierna. Kvinnor framställs i medierna på ett annat sätt än män. När kvinnor får komma 

till tals handlar det ofta om saker inom den privata sfären för den offentliga sfären är männens. 

Kvinnor framställs även ofta på ett stereotypt sätt i medierna, de omtalas ofta för sina yttre attribut 

eller i egenskap av någons mor eller maka. Männen omtalas i egenskap av sin profession och sina 

handlingar (Jarlbro, 2006:39,40,17,45,146). 

 
Denna uppfattning, vem som har tillträde till vilken sfär, innebär att när kvinnor   

 lämnar den privata sfären, dvs. kritiserar eller bara söker tillträde till den manliga  

 domänen - den offentliga sfären tillåts och uppmuntras rätten att offentligt förolämpa  

 kvinnor. Kvinnorna blir kränkta som privatpersoner, vilket inte är fallet för män när   

 de kritiseras, eftersom de kritiseras i egenskap av sin offentliga roll (Jarlbro, 2006:40). 

 

Anja Hirdman (2001) är medieforskare vid Stockholms universitet. I sin avhandling ”Tilltalande 

bilder” har hon studerat två veckotidningar, Veckorevyn med tydlig riktning till kvinnor och Fib 

aktuellt med riktning mot män. Hon har studerat alla nummer från nedslagsåren 1965, 1970. 1975 

och 1995 i sin helhet. I sin bild- och textanalys har hon letat efter Hon, Han och deras relation, som 

hon benämner som ”paret”.  I avhandlingen belyser hon bland annat hur genus konstrueras i 

medierna (A. Hirdman, 2001:8,41,24). 
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Trots att Anja Hirdmans avhandling bygger på att hon undersökt två veckotidningar och att det 

skiljer mer än tio år mellan hennes sista nedslag och vår undersökningsperiod anser vi att hennes 

resultat och tankar kan vara av vikt för vår undersökning.  I medieinnehållet går förändringar sakta 

och det är fortfarande mäns perspektiv som framhävs (Jarlbro, 2006:147). Därför anser vi att 

Hirdmans forskning är relevant för vår uppsats.  

 

Hirdman menar att medierna spelar en stor roll i vad som ses som kvinnligt respektive manligt i 

kulturen vi lever i. I medierna produceras föreställningar om vad som är ”kvinnligt” och ”manligt”. 

”En stor del av medieutbudet formas även utifrån idéer om vad kvinnor och män kan tänkas vilja se, 

läsa eller höra om. [...] Detta ständiga definierande skapar en medial produktion av genus, där 

antaganden om vilka vi är styr vad som talas om och hur” (A. Hirdman, 2001:8). 

 

Yvonne Hirdman är forskare inom genusområdet och har skrivit boken ”Genus- om det stabilas 

föränderliga former”. I boken resonerar hon kring begreppet det stereotypa genuskontraktet. 

Kontraktet kan ses som: ” [...] en kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens 

gemensamma sammandragande med åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter” (Y. 

Hirdman, 2001:84). Det stereotypa genuskontraktet går tillbaka till urminnes tider, du hittar det i 

Bibeln, Koranen och i Shakespeares texter. Det handlar om hur det ska vara mellan könen, vad som 

är normen i relationen mellan man och kvinna, den normativa ordningen. Hon är den mindre, 

svagare och han är den som tar hand om henne och försörjer henne. Den naturliga ordningen, det 

vill säga att det är kvinnorna som föder barn är grunden i kontraktet. ”Kvinnors biologi legitimerar 

kvinnors sociala status” (Y. Hirdman, 2001:81,82).  

 

Den normativa grunden i det stereotypa grundkontraktet är att kvinnor ska ”tas omhand” och 

beskyddas. Kvinnornas har sin plats i hemmet där de ska sköta sina sysslor och föda barn. Männen 

har ansvaret och ska försörja kvinnorna. Även om ”omhändertagandet” har sett annorlunda ut 

genom historien är det orörlighet som har präglat könens villkor. Det är därmed den kulturella 

produktionen av genus som är orsaken till att kvinnor är underordnade män (Y. Hirdman, 2001:85–

89). 

 

Popularisering/ Sensationsjournalistik 

 

Medieforskaren Stuart Allan (2004) beskriver begreppet tabloidisering med orden: ”Tabloidization 
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is usually used in a pejorative sense to refer to the ´popularizing` or ´softening` of the ´hard` news 

values, content and formats [...] ” (Allan, 2004, s 223). 

 

Lennart Weibull har tillsammans med Monika Djerf-Pierre, professor i journalistik och 

masskommunikation vid Göteborgs universitet, belyst begreppet popularisering i boken ”Spegla, 

granska, tolka ” (2001). I mitten av 1980-talet förändrades aktualitetsjournalistikens inriktning. 

Kritikerna menade att den nya inriktningen med mer infotainment, sensation, våld och kriminalitet 

hotade den seriösa journalistiken. Konkurrenterna hävdar att det var den ökade konkurrensen på 

mediemarknaden som orsakade tabloidiseringen eller kommersialiseringen av journalistiken (Djerf-

Pierre och Weibull, 2001:353). 

 

Det finns emellertid de som ser populariseringen ur en mer positiv synvinkel. De anser att 

populariseringen har lett till att nyheter i högre grad har anpassats till människors behov och 

intressen. Populariseringen innehåller nämligen två saker som tilltalar den breda publiken, 

vardagsrelevans och upplevelser, vilket i sin tur innebär publiken kan uppleva identifikation och 

känslor genom nyheterna (Djerf-Pierre och Weibull, 2001:353,354). 

 

I Marina Ghersettis avhandling ”Sensationella berättelser - En studie av nyheter från Angola 1987 

och om prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, radio och TV resonerar hon kring 

sensationsjournalistik. Avhandlingen är baserad på två händelser som fick ovanligt stor 

medieuppmärksamhet i Sverige, kidnappningen av tre svenska biståndsarbetare i Angola 1987 och 

prinsessan Dianas död 1997 (Ghersetti, 2000:12).  

 

Ghersetti lyfter fram i sin avhandling att det dramaturgiska berättandet blir allt viktigare i 

nyheternas utformning.”Underhållande nyheter och underhållande aspekter i nyheterna lyfts fram 

medan traditionella nyhetskriterier som väsentlighet och relevans riskerar att tonas ned” (Ghersetti, 

2000: 256,257). 
 

  Många nyheter som publiceras är vare sig särskilt sakliga eller relevanta. Ändå    

  väcker de publikens intresse. Inte sällan får de dessutom stor, ibland mycket stor,   

  uppmärksamhet i medierna. Kännetecknande för denna typ av nyheter är att de ofta   

  handlar om någon form av sensation (Ghersetti, 2000:11). 

 

Hos flera forskare kopplas begreppet sensation ihop med underhållningsjournalistik, 

kändisjournalistik, infotainment, kvällstidningsjournalistik och skvallerjournalistik. Kännetecken 

för sensationsjournalistiken är att den fokuserar på nyheter om sex, olyckor, kriser och sport framför 
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nyheter med samhälleligt intresse. Sensationella nyheter intresserar sig även för människor som 

avviker från förväntat beteende samt kändisar och kungligheter. Det som publiceras är sannolikt det 

medierna tror väcker störst intresse hos publiken (Ghersetti, 2001:11,12). 

 

Kändisjournalistiken är en del i begreppet sensationsjournalistik. Nyckelordet inom 

kändisjournalistiken är intimitet, kändisjournalistiken vill komma kändisarna in på livet. Det 

handlar mer om vad kändisarna gör på sin fritid än vad de åstadkommer på scenen, idrottsarenan 

eller i TV-studion. Berättelserna om kändisar handlar ofta om sådant som rör den personliga sfären 

inklusive den sexuella sfären. Det handlar om att skriva om sådant som ”vanliga” människor kan 

identifiera sig med, att berätta vilka kändisarna egentligen är (Ghersetti, 2001:298). 

 

Mycket av debatten kring kändisjournalistiken handlar om gränserna mellan det privata och det 

offentliga. När Hollywoodfilmen slog igenom i början på 1900-talet började den tidigare strikta 

uppdelningen mellan privat och offentligt i industrisamhället att lösas upp . Det var vid denna tid 

som publikens intresse för stjärnornas privatliv väcktes. ”Den offentliga privatsfären etablerades 

som nytt journalistiskt bevakningsområde” (Ghersetti, 2001:301). 

 

Kändiskultur 

 

Eftersom vi undersöker hur en kändis konstrueras är kändiskulturen ett relevant begrepp i vår 

analys.  

 
  You could argue that most interesting things about celebrity culture are the least   

  important- the celebrities. Less interesting but much more important is our    

  preoccupation with famous persons whose lives never intersect with our own and   

  whose fortunes makes no material difference to us (Cashmore, 2006:1). 

 

Ellis Cashmore (2006) är en forskare som har studerat kändiskulturen. Han är professor i kultur, 

media och sport vid Universitetet i Staffordshire i England. I boken ”Celebrity/Culture” från 2006 

belyser han kändiskulturen ur olika aspekter samt analyserar hur utvecklingen av den kändiskultur 

vi har i dagens samhälle har gått hand i hand med mediernas ökade kommersialisering (Cashmore, 

2006). 

Cashmore menar att kändiskulturen, eller celebrity culture som begreppet heter internationellt, 

började bli en del av människors liv i slutet på 1980-talet, början på 1990-talet och i dag 
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genomsyras samhället av kändiskulturen. Vidare hävdar han att trots att vi historiskt sett alltid har 

varit intresserade av kända personer är det en stor skillnad i dagens kändiskultur. I dag används inte 

kändisar bara för att marknadsföra film, musik och teater. I dagens kändiskultur har kändisarna 

själva blivit produkterna som säljs på marknaden (Cashmore, 2006:2,3). 

 

Under 2000-talet har publikens och mediernas intresse för kändisar vidgats ytterligare. De globala 

medierna lyfte fram personer från främst sport- och nöjesvärlden och detta ökade publikens intresse. 

Kändisarnas synlighet och närvaro är i dagens kändiskultur viktigare än vad kändisarna säger och 

gör. Vi, som publik, kräver att kändisarna är helt genomskinliga, att vi får veta allt (Cashmore, 

2006:3,4,5) . 

 

Kändisar var förr ofta kända för sin talang eller för sina bedrifter. Nu handlar kändisskap om hur 

mycket man syns och hörs i medierna. Ghersetti har samma resonemang och menar att för den som 

söker berömmelse är det avgörande att synas och höras i medierna. Medierna är skyltfönstret som 

visar vilka personer och händelser som är viktiga, de exponerar det som anses viktigt eller 

märkvärdig (Cashmore, 2006:5,6,7, Ghersetti, 2001:298). 

 

Graeme Turner (2004), professor i kulturella studier vid universitetet i Queensland, Australien är 

inne på samma spår som Ellis Cashmore. Han menar att kändisskap som begrepp i dag är en 

produkt av mediernas representation. Om vi förstår de mönster och ramar som finns inom 

representationen samt de mönster som finns inom den rådande diskursen, desto bättre kan vi förstå 

kändiskulturen. Diskursen som dominerar inom kändiskulturen består av flera element. Diskursen 

rör sig inom både den offentliga och den privata världen (Turner, 2004:7,8). 

 

Graeme Turner menar att det är lätt att se när någon ”förvandlas” från en offentlig person till en 

kändis. Enligt Turner sker detta när medierna inte längre bara skriver om personens publika roll 

utan koncentrerar sig på personens privatliv. En sportstjärna får inte länge bara uppmärksamhet för 

sina bedrifter utan personens privatliv får lika mycket, om inte mer uppmärksamhet i medierna. 

Inom kändiskulturen finns det en tydlig paradox, som också syns i hur medierna representerar 

kändisar. Kändisar är antingen ”som oss” eller så är de extraordinära människor, de är objekt för 

beundran eller objekt för hån och åtlöje (Turner, 2004:8).  
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Sammanfattning 

 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet utgår ifrån att vår syn på världen är socialt konstruerad, 

vi formar tillsammans vårt sätt att se på världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:11,104).  Alla 

texter representerar något, skapar identiteter och relationer, olika diskurser framträder i texterna. 

Medierna har därmed en ideologisk inverkan på vår världsbild (Fairclough, 1995:5,6, Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:7). Kändisjournalistiken ses som en del av sensationsjournalistiken, där 

kändisar och personer som avviker från förväntat beteende får mycket fokus. För den som söker 

berömmelse är det avgörande att synas och höras i medierna, detta är en viktig aspekt i 

kändiskulturen. Utvecklingen av kändisjournalistiken är en del av den ökande populariseringen i 

medierna (Ghersetti, 2001:298). En stor del av medieutbudet formas efter föreställningar om vad 

män och kvinnor vill se, det formas en medial produktion av genus (Y. Hirdman, 2001:8).  
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Undersökningens genomförande 
I kapitlet redogör vi för vårt empiriska material och motiven till vårt urval samt undersökningens 

upplägg. Vi resonerar och belyser vår analysmetod för texterna, diskursanalys enligt Norman 

Faircloughs trestegsmodell (Fairclough, 1995). För bildanalysen valde vi de semiotiska 

analysbegreppen denotation och konnotation. Sist i kapitlet tar vi upp kritiska aspekter på vårt 

metodval och empiriska material. 

 

Undersökningens uppläggning 

 
Vi valde att analysera Aftonbladet som är en kvällstidning och Dagens Nyheter som är en 

dagstidning. Vi valde två tidningar för att materialet inte skulle bli för omfattande samt en kvälls- 

och en dagstidning för att även ha möjlighet att kunna belysa om det fanns några likheter och 

skillnader mellan dem båda.  

 

Vi gick in i databasen Mediearkivet och sökte på frasen ”Anna Anka” i Aftonbladets 

publiceringar. Sökningen begränsade vi till 090914-091011, tidsperioden då programmet Svenska 

Hollywoodfruar sändes på TV3. Sökningen resulterade i 63 träffar. Vi läste igenom samtliga artiklar 

systematiskt och valde ut de artiklar som var mest omfattande. Med omfattande menar vi att 

artiklarna fick stor plats i tidningen och därför valde vi bort notiser. Insändare, artiklar och 

krönikor/ledare där Anna Anka inte var huvudämnet, samt när Anna Anka stod med på 

tv-tablåsidorna valdes också bort. Detta eftersom bara ett fåtal meningar om Anna Anka inte kändes 

relevanta att analysera. Efter det urvalet hade vi 27 texter kvar och då beställde vi 13 nummer av 

tidningen från Aftonbladets läsarservice. När leveransen kom valde vi att leta igenom alla tidningar 

och gjorde därefter ytterligare ett urval. Detta eftersom flera texter saknade tillhörande bild eller 

annan illustration. Det fanns även artiklar där Anna Anka inte var huvudperson utan bara 

omnämndes, dessa sållades också bort. Efter andra urvalet hade vi elva artiklar. De elva artiklarna 

som vi valde att analysera hade följande kriterier a) Anna Anka är artikelns huvudperson b) till 

artikeln finns det minst en bild. 

 

Vi tittade igenom samtliga nummer av Dagens Nyheter under perioden 090914-091011, eftersom vi 

hade tillgång till de tryckta tidningarna. Vi kontrollerade samtliga tidningsdelar alla dagar, så som 

ekonomisidorna och sportsidorna. Även här valde vi bort mindre omfattande texter, texter som inte 
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fick stor plats i tidningen. Notiser, insändare, artiklar utan bild, krönikor/ledare där huvudämnet inte 

var Anna Anka exkluderades också i undersökningen. Vi kompletterade denna genomgång av 

tidningarna med att göra en sökning i databasen Presstext, detta för att minska risken att vi skulle ha 

missat någon intressant artikel. Sökfras var även här ”Anna Anka” i Dagens Nyheters publiceringar. 

Sökningen gav 16 träffar, men vi hittade ingen ytterligare artikel utöver de vi redan hade. Totalt 

fanns det fem artiklar om Anna Anka i Dagens Nyheter den aktuella perioden som uppfyllde våra 

kriterier. Artiklarna som vi valde hade följande kriterier a) Anna Anka är artikelns huvudperson b) 

till artikeln finns det minst en bild. 

 

De analyserade artiklarna finns förtecknade i bilaga 1 och exempel på analyserade artiklar finns i bilaga 

2. De inskannade artiklarna från Aftonbladet är publicerade med tillstånd av Nils Franchell, 

kommunikationschef på Aftonbladet (2010-01-18). Artiklarna från Dagens Nyheter i bilaga 2 fick vi 

tillstånd av Dagens Nyheter att publicera från databasen Presstext eftersom Dagens Nyheter, inte 

godkände att vi hade med artiklarna i sin helhet, därav kan ni bara ta del av texten. 

 

Metodval 

 

Vi ville i vår undersökning studera hur Anna Anka framställdes i Aftonbladet och Dagens nyheter i 

både text och bild. Att se vilka roller och egenskaper Anna Anka tillskrivs i texterna samt att se hur 

hon konstrueras som kvinna.  

 

Diskursanalys 

 

Som metod för textanalysen valde vi kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell. Modellen 

grundar sig på att varje del av en text representerar något, diskursen etablerar identiteter samt 

etablerar relationer. Begreppen representation, identiteter och relationer är viktiga att ha med i sin 

analys för att förstå hur språket representerar världen, den ideologiska inverkan medierna har på vår 

världsbild. Begreppen är även viktiga för att förstå hur sociala identiteter skapas och hur sociala 

relationer konstrueras i medierna (Fairclough, 1995:5, 6, 12,13). 

 

Faircloughs modell innehåller tre frågeställningar som forskaren ska ställa till texten. Det handlar 

om hur ”världen” är representerad, vilka identiteter som finns i texten samt relationen mellan dem 

(och även relationen till läsarna), (Fairclough, 1995:5).  
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I en kritisk diskusanalys är det viktigt att undersöka vilken roll vokabulären spelar i texten, det vill 

säga vilka ord som används. Men Fairclough ser även texten som en del i en social praktik. Det är 

därför viktigt att i analysen även undersöka i vilket sammanhang orden förekommer (Fairclough, 

1995:26,27).  

 

I vår studie definierar vi begreppet diskurs när det i texten framträder roller, egenskaper och 

relationer som är utmärkande. Till exempel när Anna Anka beskrivs i en text som fru, så kan vi se 

vilka relationer och identiteter som träder fram och som tillsammans formar genusdiskursen.  

Utifrån Faircloughs modell formulerade vi följande frågor att ställa till materialet för att kunna se 

vilka diskurser som framträder: 

 

Vilken bild av Anna Anka förmedlas i texten? 

Vilken identitet konstrueras för Anna Anka i texten? 

Vilka relationer konstrueras mellan Anna Anka och andra aktörer i texten samt mellan Anna Anka 

och läsarna? 

Vilket ämne är huvudämnet och vilket/vilka är sekundärämnena? 

Vad är det för ordval som tillskrivs Anna Anka? 

Vilken relation konstrueras mellan Anna Anka och kvinnlighet? 

 

Denotation och konnotation  

 

I vår analys av bilderna som hör till texterna använde vi oss av de semiotiska analysbegreppen 

denotation och konnotation. Semiotik handlar om tolka tecken och kulturella koder. Inom den 

semiotiska teorin är denotation den första och direkta betydelsen. Det man konkret ser på bilden. 

Konnotation är den andra och indirekta betydelsen, det underliggande budskapet som åskådaren 

förknippar med bilden (Gripsrud, 2002: 142). 

 
  Fotografiet har byggt upp sin egen visuella vokabulär, ett fotografiskt språk som använder en rad koncept vilka 

  hjälper till att forma vårt sätt att se och förstå välden. Med detta perspektiv bär även den mest triviala  

  nöjesbild på budskap som är lika viktiga som den mest prestigehyllade nyhetsbild.  Bilden fungerar som  

  referenspunkt, om inte för att förklara världen, så för att göra den förståelig och familjär (A. Hirdman,  

  2001:18).  

 

Frågeställningar vid analysen av bilderna: 
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Vad är bildens denotativa innehåll? 

Vad är bildens konnotativa innehåll? 

 

Analysprocessen 

 

Till varje artikel och tillhörande bild ställde vi de frågor vi hade formulerat till materialet. För att 

svara på våra frågor letade vi efter bland annat efter citat, anföringsverb, beskrivande ord samt såg 

hela texten i dess kontext. Svaren på frågorna skrev vi ner i ett dokument som vi kallade för 

”Analysanteckningar”. I anteckningarna blandade vi citat från texterna med våra egna tolkningar 

och analyser. När alla 16 artiklar var analyserade hade vi 33 sidor med anteckningar. Ur dessa 

kunde vi sedan utläsa olika teman. Helge Østbye et al (2004) verksam vid Institutionen för 

medievetenskap vid Universitetet i Bergen menar att ett tema inte tillhör den direkta betydelsenivån 

utan är en mer abstrakt term för vad texten djupast handlar om. Ett tema ser man inte direkt från 

textens yta utan det krävs ett analytiskt arbete för att hitta det. För att bestämma temat i en text utgår 

man från tolkningen av texten (Østbye, 2004:77–79). Vi presenterar vårt resultat genom ett antal 

teman som vi funnit utifrån vår analys. 

 

Därefter valde vi ut citat för att exemplifiera de teman vi hade hittat. De citat vi valde var 

utmärkande och beskrev Anna Anka ur respektive tema. Även resultatet från vår bildanalys 

presenterar vi genom fyra teman som vi belyser i resultatkapitlet genom att ge utmärkande exempel. 

De teman vi har valt att ha med i resultat- och analyskapitlet är uttömmande för materialet, det vill 

säga att vi inte har funnit ytterligare teman under analysprocessen.  

 

Metodkritik 

 

Dagens Nyheter fanns i tryckta exemplar därför var det lättare att göra urvalet då vi direkt kunde se 

om artikel var kompletterad med bild. Vårt empiriska material från Dagens Nyheter är relativt litet 

men trots detta anser vi att de artiklar vi undersöker ur tidningen kan ge kunskap om hur Anna Anka 

framställdes i tidningen under den aktuella tidsperioden. De fem artiklar som fanns har förmedlat en 

bild av Anna Anka. De som endast läser Dagens Nyheter har bara kunnat läsa fem artiklar om henne 

men ändå fått ta del av hur Anna Anka framställs.  Ett litet antal artiklar i Dagens Nyheter kan även 

belysa att de nyhetsvärderar Anna Anka på ett annat sätt än Aftonbladet som hade betydligt fler 

artiklar under vår undersökningsperiod. Trots att vi har analyserat fler artiklar från Aftonbladet 
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känner vi att det fungerar att jämföra de båda. Urvalsprocessen har varit likadan för båda 

tidningarna och det hade därför blivit fel om vi bara hade valt fem artiklar från Aftonbladet för 

likhetens skull. Som sagt förmedlar artiklarna tillsammans bilden av Anna Anka i respektive 

tidning, oavsett om det är fem eller elva texter.  

 

Vår valda sökfras ”Anna Anka” kan ha inneburit att vi har missat artiklar i Aftonbladet där hon 

kanske har benämnts utan namn. Dock finner vi den sannolikheten liten och inte så betydelsefull för 

vår undersökning eftersom vi ändå fick göra ett urval av Aftonbladets artiklar med tanke på att 

materialet var så omfattande. När det gäller Dagens Nyheter har vi kompletterat mediesök genom 

att gå igenom tidningarna i tryckt format, därmed är sannolikheten att vi har missat en artikel i 

princip obefintlig. Under uppsatsens startskede hade vi som ambition att även genomföra en 

övergripande schemaläggning av de artiklar som Anna Anka var med i. Det vill säga vilken 

övergripande karaktär som alla artiklarna hade. Men eftersom vi inte kunde få tag i Aftonbladets 

samtliga nummer under perioden i tryckt format blev det omöjligt. Informationen om artiklarna i 

mediesök var för bristfällig för att vi skulle kunna se på vilka sidor/avdelningar artiklarna var 

publicerade.  

 

Undersökningens giltighet 
 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips diskuterar forskarens roll i en diskursanalys. Som 

forskare är du ofta en del av den kultur du undersöker, vilket kan göra det svårt att se vissa 

diskurser. För att i största möjliga mån kunna hitta de diskurser som är naturligt accepterade gäller 

det att ställa sig främmande inför sitt material, att sätta en parantes runt sin egen ”kunskap” 

(Winther Jørgensen, & Phillips, 2000:28).  

 

Vi har valt att analysera samtliga texter tillsammans för att komplettera varandras tolkningar. Göran 

Bergström och Kristina Boréus (2005) forskare vid Stadsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 

universitet menar att det är viktigt att förklara hur man har kommit fram till sitt resultat. De anser 

också att det är bra att ha med många citat i undersökningen för att öka genomskinligheten 

(Bergstöm & Boréus, 2005:352–354). I vårt resultat- och analyskapitel har vi därför valt att använda 

oss av många citat. 
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Sammanfattning 

 

För att undersöka hur Anna Anka framställdes i Aftonbladet och Dagens Nyheter fann vi 

Faircloughs (1995) diskursmodell lämplig. Diskursanalysen grundar sig på att varje del av en text 

representerar något. Vi valde att analysera texter ur Aftonbladet som är en kvällstidning och Dagens 

Nyheter som är en dagstidning. Vi bestämde oss för två tidningar då det empiriska materialet inte 

skulle bli för omfattande, samt för att kunna se eventuella likheter och skillnader. I vår bildanalys 

valde vi att använda oss av de semiotiska analysbegreppen, konnotation och denotation.   
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Resultat och analys 
Resultaten från vår analys av artiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet presenterar och belyser vi 

genom olika teman. De teman som vi har konstruerat är ”Anna Anka som kvinna”, ”Anna Anka 

som kändis”, ”Anna Anka och Sverige” samt ”Anna Anka i bilder”. Diskursanalysen och 

Faircloughs modell (1995) hjälper oss även att se hur relationer konstrueras i texterna. Diskursen 

etablerar relationer, relationer mellan aktörerna i texten men även mellan texten och läsarna.  

 

Anna Anka som kvinna 

 

Kontroversiell  
 
De flesta av de undersökta texterna ger en bild av att Anna Anka är en kontroversiell kvinna. 

I artikeln ”Veckans Lantis: Anna Anka” (Dagens Nyheter, 2009-09-24) framhävs tidigare citat av 

Anna Anka i ingressen som förmedlar en bild av Anna Anka som en kontroversiell kvinna. Dessa 

attribut ger enligt vår tolkning betydelsen att hon inte är som ”alla andra”. Att vara kontroversiell 

tolkar vi som att man inte tycker och tänker enligt den dominerande diskursen i samhället. 

Diskursbegreppet innebär att vissa intressen gynnas framför andra, diskursen normaliserar och är ett 

bestämt sätt att se världen. Den dominerande diskursen avgör vad som är accepterat att säga och 

uttala sig om (Berglez & Olausson, 2008, Fairclough, 1995).  Anna Anka förmedlar åsikter som inte 

”passar in”. ”Svenskarna är för jämställda, männen för mesiga och kvinnorna för sunkiga – det är 

bara några åsikter hon hunnit förmedla.” (Veckans Lantis: Anna Anka, Dagens Nyheter, 2009-09-

24). Eftersom Dagens Nyheter väljer att ha med ovanstående åsikter i artikelns ingress tolkar vi det 

som att dessa åsikter är unika och annorlunda. Alla har åsikter men Anna Ankas åsikter är därmed 

enligt texten avvikande.  

 

I artikeln ”Anka går hem – hos kvinnor över 60 år” (Dagens Nyheter, 2009-09-26) framhålls det i 

texten att Anna Anka är kontroversiell i frågor som handlar om sex och mexikanska hantverkare. 

Även här konstruerar Dagens Nyheter enligt vår tolkning en bild av att Anna Anka inte är som alla 

andra, ”Såpan har fått stor draghjälp av Anna Ankas kontroversiella utspel i frågor om oralsex och 

mexikanska hantverkare.” (Dagens Nyheter, 2009-09-26). Enligt vår tolkning framställs Anna Anka 

här som en utmanare. Texten visar på, i val av citat, att Anna Ankas uttalanden anses vara 

kontroversiella, trots att läsarna inte får reda på exakt vad hon sagt. 
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Aftonbladet konstruerar i sina artiklar en bild av Anna Anka som en kontroversiell kvinna. 

”Men hon har inte tappat förmågan att uttrycka sig på ett sätt som är både glasklart och kraftfullt.” 

(Anka hotar stämma TV3, Aftonbladet, 2009-09-29). I texten lyfts det fram, enligt vår tolkning, att 

det är en ovanlig egenskap Anna Anka besitter som inte många andra kvinnor har. Om det hade 

varit normen, att kvinnor uttrycker sig glasklart och kraftfullt, hade detta inte poängterats i texten. I 

medierna produceras föreställningar om vad som anses vara ”kvinnligt” och ”manligt”, medierna 

har makten att konstruera hur män och kvinnor ska vara (A. Hirdman, 2001). Aftonbladet förmedlar 

därmed enligt vår tolkning en föreställning om att kvinnor inte överlag är som Anna Anka. Det är 

något unikt att som kvinna uttrycka sig glasklart och kraftfullt.   

 
Anna Anka skjuter från höften. Hon har redan avrättat allt från den svenska jämställdheten [...]  

(”Varenda svensk tjej skulle vilja byta med mig”, Aftonbladet, 2009-09-26) 

 

Anna Anka är Sveriges mest citerade svensk för tillfället och hon har utnyttjat medieutrymmet genom att göra 

det hon tycker hon gör bäst – provocera.  (”Jag skäms för Sverige”, Aftonbladet, 2009-10-04) 

 

Som säger vad hon vill och tycker - utan att skämmas det minsta. (”Kvinnor förfaller när de gift sig”, 

Aftonbladet, 2009-09-17) 

 

Under inspelningen fortsatte den frispråkiga Hollywoodfrun att strö kontroversiella uttalanden omkring sig 

(Här får Anna Anka en tv-räv att rodna, Aftonbladet, 2009-09-28) 

 

Att Anna Anka framställs i texterna som en kontroversiell kvinna tolkar vi som att hennes åsikter 

och uttalanden går emot gängse norm i samhället. Dagens Nyheter och Aftonbladet konstruerar 

därmed en bild av vilka åsikter som är acceptabla och inte. Den diskurs som är den förhärskande 

och vad som är avvikande (Fairclough, 1995). Att framställa Anna Anka som en kontroversiell 

kvinna innebär att hon får ett antal igenkänningsbara och definierade karaktärsdrag.  När en person 

tillskrivs ett par igenkänningsbara karaktärsdrag blir man en typ (Dyer, 2002). Karaktärsdragen 

belyser vad tidningarna har för uppfattning om Anna Anka.  

 

Genom att förenkla och stereotypisera behålls en social ordning (Hall, 1997). Anna Anka definieras 

enligt vår tolkning utifrån de föreställningar som finns om hur en typisk kvinna bör vara och inte 

vara. Tidningarna målar upp en bild av Anna Anka som kontroversiell.  
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Sex- och utseendefixerad  
 
Kvinnor framställs i medierna på ett annat sätt än män de omtalas ofta för sina yttre attribut (Jarlbro, 

2006). När det handlar om kändisjournalistik fokuserar medier ofta på sex (Ghersetti, 2001). Anna 

Anka framställs i Dagens Nyheter samt i Aftonbladet som en utseende- och sexfixerad kvinna.  

 

I artikeln ”Fru Anka skapar uppståndelse i KD” (Dagens Nyheter, 2009-09-19) förmedlas det att 

Anna Anka inte är välkommen i kvinnoförbundet för sina åsikter om utseende och det sexuella 

samlivet mellan man och hustru. Maria Fälth, förbundsordförande i Kristdemokratiska 

kvinnoförbundet, slår fast genom de uttalanden som framhävs i texten att har man ”[…]uttryckt att 

man ska vara vacker för sin man och att det är kvinnans ansvar att tillfredställa sin man sexuellt 

[…]” är man inte välkommen som kvinna i kvinnoförbundet. Anna Ankas värderingar framställs 

därmed enligt vår tolkning som politiskt inkorrekta.  

  

I texten ”Här får Anna Anka en tv-räv att rodna” (Aftonbladet, 2009-09-28) ligger mycket fokus på 

sex. Enligt artikeln är det Aschberg som för in intervjun på ämnet sex. ”Robert Aschberg för in 

samtalet på så kallade douche bags, en gummipåse som fylls med vatten som sprutas in i till 

exempel underlivet för att rengöra [...]”. Trots att det är Robert Aschberg som för in samtalet på sex 

förmedlas enligt vår tolkning en bild av att det är Anna Anka som är en sextokig kvinna. Detta 

eftersom Robert Aschberg benämner Anna Anka i texten som en ”snuskig tant” och för att Anna 

Anka enligt artikeln gav honom ”blossande kinder”. 

 
- Du är skön, du är sensationell! Suga och hålla på, bergis att ni har gjort det i olika ställningar, du och snusk 

Paul? (Här får Anna Anka en tv-räv att rodna, Aftonbladet 2009-09-28) 

 

-Vårt sexliv är mycket bra (”Du tycker som bin Ladin”, Aftonbladet, 2009-09-25) 

 

-Man måste lukta gott där nere ens partner vill gå ner då är det viktigt med ett bra PH-värde. Om man äter 

sparris luktar man helvete där nere. Men däremot är filmjölk bra, för det stabiliserar PH-värdet i kroppen (”Jag 

skäms för Sverige”, Aftonbladet, 2009-10-04) 

 

Förfallet hos gifta kvinnor, som drar på sig joggingbyxorna och slutar bry sig om sitt utseende, är dock ett 

fenomen som Anna Anka - tack och lov- inte bara har sett i Sverige (Aftonbladet, 2009-09-17) 

 

Enligt vår analys framställs Anna Anka som en kvinna som bara tänker på sitt utseende och som 

inte lägger någon vikt vid insidan. Hon framställs även som en kvinna med ett onormalt stort 

intresse av att delge publiken uppgifter om sitt sexliv. Vi tolkar detta som att Anna Anka blir ett 
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objekt vars uppgift är att behaga män och vägleda kvinnor om hur de ska bete sig eller inte bete sig 

mot män. Marina Ghersetti (2001) menar att nyheter om kändisar ofta handlar om saker som rör den 

personliga sfären vilket inkluderar den sexuella sfären. Enligt Jarlbro (2006) är det ofta inom den 

privata sfären som kvinnor får komma till tals. Sensationella nyheter fokuserar ofta på personer som 

avviker från förväntat beteende och det som publiceras är troligen det som medierna tror väcker 

störst intresse hos publiken (Ghersetti, 2001). Vi tolkar det som att Aftonbladet och Dagens Nyheter 

tycker att det finns ett nyhetsvärde i att skriva om Anna Ankas ”utseendefixering” och sexliv. Anna 

Anka räknas som kändis enligt flera forskares definitioner. Med kändiskap kommer krav på 

genomskinlighet och publiken kräver att få veta allt om kändisen (Cashmore, 2006).  

 

Anna Anka framställs i texten ”Veckans lantis: Anna Anka” (Dagens Nyheter, 2009-09-24) som 

väldigt utseendefixerad. Eftersom hon i texten får lyfta fram att det var en internationell final i en 

skönhetstävling som tog henne till USA. Genom det svaret förmedlas en bild att hon fortfarande 

tycker att den ”meriten” är viktig. Texten förmedlar att Anna Anka tycker att utseendet ska spela 

stor roll i samhället. ”`Svenskarna behöver bli mer serviceinriktade, man blir alltid surt bemött. Det 

är så onödigt. Här i USA är det ”Hej mrs Anka, du är söt i dag!`”. Att få komplimanger för sitt 

utseende verkar därmed enligt texten och vår tolkning vara viktigt för Anna Anka och det är 

någonting som hon saknar i Sverige.  

 

I artikeln ”Kvinnor förfaller när de gift sig” (Aftonbladet, 2009-09-17) använder reportern orden: 

”[...] breda, omisskännliga skånska”, för att beskriva Anna Anka. Vår tolkning är att det är 

irrelevant information och att det finns flera negativa associationer till uttrycket. Reporterns ordval 

gör att Anna Anka framställs som en korkad bondlurk. I texten framställs Anna Anka även som en 

kvinna som bryr sig mer om det yttre än det inre, hon anser enligt texten att det är väldigt viktigt att 

som kvinna se bra ut, ”Som att hon tycker synd om svenska män – för att deras fruar förfaller när 

de väl har gift sig.”. 

 

Fru 
 

Anna Anka benämns upprepade gånger i vårt empiriska material som fru Anka, lyxhustru, 

Hollywoodhustrun och Hollywoodfru i både Aftonbladet och Dagens Nyheter.  

 

Dagens Nyheter har i en artikel rubriken: ”Fru Anka skapar uppståndelse i KD” (2009-09-19). I 

texten benämns hon också som ”lyxhustru” och ”Hollywoodfrun”. Att reportern väljer att kalla 
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henne för någons fru upprepade gånger istället för hennes namn, Anna Anka, tolkar vi som att hon 

definieras utifrån att hon är en fru till en man. Ytterligare ett exempel på att hon benämns som fru 

finns i Dagens Nyheters artikel ”’Det är löjligt att män ska vara pappalediga’” (2009-09-19), Anna 

Anka benämns i ingressen som ”Paul Ankas fru”, texten förmedlar därmed att hon inte bara är 

Anna Anka utan vikten läggs vid att hon är Paul Ankas fru och därmed utför de uppgifter som 

traditionellt tillskrivs fruar. Det vill säga ha huvudansvaret barnen och hemmet. 

 
 [...] fick Paul Ankas fru svenskarna att kippa efter andan. ( Anka bryter med Sverige, Aftonbladet, 2009-10-01) 

 

I kvällens Skavlan får Fru Anka stå till svars för sina uttalanden [...] (”Du tycker som bin Ladin”, Aftonbladet, 

2009-09-25)  

 

Lyxhustrun kom till Sverige i privatplan […] (Fru Anka har landat, Aftonbladet, 2009-09-24) 

 

Nöjesbladets Alex Schulman träffar Paul Ankas fru och låter henne […] (”Jag skäms för Sverige, Aftonbladet, 

2009-10-04) 

 

När tidningarna lyfter fram i sina texter att Anna Anka är Paul Ankas fru ger detta en bild av att hon 

definieras utifrån sin roll som fru. Kvinnor framställs ofta på ett stereotypt sätt i medierna och 

omtalas ofta i egenskap av att vara någons fru, män definieras väldigt sällan utifrån vem de är gifta 

med (Jarlbro, 2006). Vår tolkning är att när Anna Anka blir omtalad i egenskap av att vara Paul 

Ankas fru definieras hon på samma sätt som många andra kvinnor i medierna. Vi tolkar det även 

som att när Anna Anka benämns som fru Anka eller hustru i texterna underordnas hon samtidigt alla 

män. Den kulturella normen är att kvinnor är underordnade män (Y. Hirdman, 2001). 

 

Att Anna Anka tillskrivs rollen som fru i flera av texterna betyder enligt vår analys att hennes 

uttalanden som texterna kallar kontroversiella utgår ifrån vad som är lämpligt för en ”fru” att säga. 

Det är utifrån vad som är lämpligt inom diskursen som hon definieras. Hon är en ”fru” och därmed 

ska hon bete sig på ett visst sätt, det finns saker som är accepterat för en ”fru” att säga och saker 

som inte är accepterat att uttala sig om.  

 

Som ”fru” finns det vissa förpliktelser som utgår ifrån det stereotypa genuskontraktet. Det vill säga 

hur det ska vara mellan könen, vad som är normen mellan man och kvinna, den normativa 

ordningen (Y. Hirdman, 2001). 

 

I flera av texterna som vi analyserat konstrueras det en relation mellan Anna Anka och hennes man 
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Paul Anka. I artikeln ”Fyra frågor till Hollywoodfrun Anna Anka: Är svenskar mer lättprovocerande 

än andra?” (Dagens Nyheter, 2009-09-26) får Anna Anka frågor i texten relaterade till hennes yrke, 

hennes profession, det vill säga hennes medverkan i programmet. Anna Anka ser sig själv, enligt 

texten, som en guldgruva och kommer att kräva mer pengar om programmet ska fortsätta. Detta ger 

en bild av, enligt vår tolkning, att Anna Anka är en självständig kvinna på det sättet att hon kan 

försörja sig själv. Samtidigt blir detta motsägelsefullt när hon måste rådfråga sin man i frågan, 

”’[...] gå igenom alla bud med Paul och bestämma vad som är nästa steg.’”. Vår tolkning är att 

hon på ett vis går emot det stereotypa genuskontraktet, eftersom hon kan försörja sig själv. 

Samtidigt vill hon ha sin mans medgivande i sina beslut och det tolkar vi som att hon följer 

kontraktet. Det stereotypa genuskontraktet mellan könen belyser att det är mannen som försörjer 

och tar hand om kvinnan (Y. Hirdman, 2001). 

 

Artikeln ”`Du tycker som bin Ladin`” (Aftonbladet, 2009-09-25) förmedlar en bild av att Anna 

Anka och Paul Ankas relation är något utöver det vanliga. Paul Anka framförde, enligt artikeln, en 

egen låt med nyskriven text för Anna Anka, en låt som spelades upp i programmet Skavlan. 

”'Amerikanska män är speciella. Det var så romantiskt att jag nästan började gråta.'”. Detta citat 

som reportern valt att ha med i texten förmedlar att Anna Anka uppskattar romantiska gester från 

sin man.  

 

Artikeln ”`Kvinnor förfaller när de gift sig`” (Aftonbladet, 2009-09-17) ger en bild av att Anna 

Anka är den som tar hand om hushållet och barnen, ”`Jag skulle aldrig, aldrig få Paul att stryka 

sina skjortor eller byta en blöja, han har aldrig gjort det – och skulle aldrig få för sig att göra 

det.`”.  Citaten i artikeln konstruerar en relation mellan Anna Anka och Paul Anka som innehåller 

flera saker ur det stereotypa genuskontraktet som går tillbaka till urminnes tider. Grunden i 

kontraktet är att kvinnor har sin plats i hemmet där de ska sköta sina sysslor och föda barn och 

männens uppgift är att försörja kvinnorna (Y. Hirdman, 2001). Vi tolkar det även som att Anna 

Anka i denna text framställs som den ”goda modern” som tar hand om barn och hushåll. ”Den goda 

modern” är enligt vår tolkning en arketyp. En arketyp är en karaktär vars utmärkande egenskaper 

inte förändras över tid, de är eviga (Dyer, 2002). Bilden förstärks ytterligare av ett uttalande som 

Anna Anka får göra i texten: ”`Jag har alltid velat vara den där kvinna som blir uppvaktad – nu är 

jag det.`”.  I det stereotypa genuskontraktet är det mannen som tar hand om kvinnan. Anna Anka 

framställs som en kvinna som vill tas omhand av sin man. Även ”Den omhändertagande mannen” 

tolkar vi som en arketyp. Arketypens karaktärsdrag förändras inte över tid (Dyer, 2002). Paul Anka 

blir enligt vår tolkning därmed en arketyp.  
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Anna Anka får i artikeln ”`Det är löjligt att män ska vara pappalediga`” (Dagens Nyheter, 2009-09-

19) uttrycka: ”` Män är ju starkare så de ska ligga steget före oss, och ta hand om politik och andra 

viktiga grejer. Jag tycker att kvinnor ska ha samma lön som män om de gör samma jobb, men ska en 

man ut och kriga i fältet? Nej, skulle inte tro det, hon får ta hand om sjukvården istället.`”. På ett 

sätt framställer texten det som att hon vill att kvinnor och män ska vara jämställda, men de ska inte 

vara jämställda fullt ut. Anna Anka anser, enligt artikeln att det finns skillnader mellan män och 

kvinnor och att dessa skillnader avgör vad kvinnor och män ska göra. Hon uttrycker, enligt vår 

tolkning åsikter som de flesta inte anser korrekta, åsikter som går emot den officiella svenska synen 

på jämställdhet. Det är männen i samhället som har makten, det är deras åsikter som får komma 

fram (Jarlbro, 2006). Texten förmedlar att Anna Anka anser att detta är helt korrekt, att de ska vara 

männen som ska ha tolkningsföreträde i samhället. Enligt vår tolkning ger detta även en bild av hur 

relationen mellan Paul Anka och Anna Anka är konstruerad. Anna Anka ser enligt vår tolkning 

därmed sin man, Paul Anka som starkare och att han ligger steget före henne.  

 

Även i artikeln ”`Jag skäms för Sverige” (Aftonbladet, 2009-10-04) tolkar vi det som att Anna Anka 

och Paul Anka följer det stereotypa genuskontraktet, ”`Men säg att du tjänar tre miljoner om året 

och din tjej jobbar på Ica. Och så börjar hon tjata om att du ska byta blöjor på barnet, skulle du 

vilja det? [...] Paul skulle aldrig byta blöjor på våra barn. Han är driven och vill göra karriär`”. 

Texten förmedlar en bild av att Anna Anka anser att det är kvinnan som har ansvaret för barnen och 

att det är mannen som ska få göra karriär.  

 

Mamma 
 

I texterna konstrueras också en bild av den relation som Anna Anka har till sina barn. Texten 

”`Varenda svensk tjej skulle vilja byta med mig’” (Aftonbladet, 2009-09-26) förmedlar två bilder av 

Anna Anka som mamma. I början av texten förmedlas en bild av den stränga mamman som bannar 

sin pojke för att han kommer in och stör under intervjun. I texten står det; ”[...], bannar Anna Anka 

med bestämd röst [...]”. Ordvalet ”bannar” tolkar vi som att hon är väldigt bestämd och nästan elak 

mot sin son. Hade det istället stått till exempel: ”säger, Anna Anka med bestämd röst” hade 

intrycket inte blivit så hårt. Samtidigt framställs Anna Anka som en kvinna som bryr sig mycket om 

sina barn och som är som vilken mamma som helst: ”’Folk tror att jag inte jag har hand om mina 

barn bara för att vi har barnflicka. Men det har jag visst. Det är jag och Paul som uppfostrar dem. 

[...]’”. I faktarutan får vi ta del av hennes liv som mamma och hemmafru. ”18.00 Barnen duschas 

och görs klara för kvällen. Sen blir det mys med popcorn och film till 19.30 då de lägger sig”. 
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Citatet konstruerar en bild av Anna Anka som en mamma som myser med sina barn på kvällarna 

och som ser detta som en viktig del i sin vardag. I slutet av artikeln får Anna Anka berätta att hon 

det är viktigt att ge sina barn mycket tid och kärlek: ”Skulle det hända mig något – och det kan det 

göra med tanke på hur mycket jag och Paul flyger – vill jag att de ska känna att den stund de fick 

med mig var jättebra”.  Bilden av Anna Anka tolkar vi som att hon både framställs som ”den goda 

modern”, som tar hand om och uppfostrar sina barn, hon blir en arketyp. Samtidigt framställs hon 

som en bestämd och sträng mamma och detta tolkar vi som att hon inte kan räknas som arketypen 

”den goda modern”.  

 

Även artikeln ”Veckan Lantis: Anna Anka” (Dagens Nyheter, 2009-09-24) beskriver relationen 

mellan Anna Anka och hennes barn. Det som reportern låter henne säga i texten förmedlar en bild 

av Anna Anka som en bra mamma, ”`Barnen ska kunna bo hos oss på hotellet och då är det bara 

Grand Hôtel i Stockholm som gäller.`”. Detta tolkar vi som att Anna Anka alltid har med sig sina 

barn på resorna och att hon väljer boende efter barnens behov, barnen är viktigast.  

 

Anna Anka framställs i artikeln ”`Jag skäms för Sverige`” (Aftonbladet, 2009-10-04) som en kvinna 

som är hård mot sina barn eftersom hon, enligt artikeln anser att det är okej med barnaga, ”`Jag fick 

mycket stryk som barn och har inte lidit av det. En dask i rompan är nog bara bra för ett barn. Men 

jag tycker inte att man ska slå folk i ansiktet. Det är förnedrande och dessutom kan man få 

skador`”. Vår tolkning är att Anna Anka, enligt artikeln, agar sina barn och att hon anser det vara 

acceptabelt. Hon framställs även som en mamma som inte anser att hennes fysiska bestraffning 

påverkar barnen på ett negativt sätt. Anna Anka blir därmed, enligt vår tolkning en hård och elak 

mamma. Den dominerande diskursen i Sverige när det kommer till barnuppfostran accepterar, enligt 

vår tolkning inte barnaga. Det är även förbjudet i Sveriges lagstiftning och Sverige var först i 

världen med att införa lagen. Vår tolkning innebär att Anna Anka även i denna text inte kan räknas 

som arketypen ”den goda modern”.  

 

Anna Anka som kändis 

 

Anna Anka benämns i texten ”`Det är löjligt att män ska vara pappalediga`” (Dagens Nyheter 2009-

09-19) som”[…]veckans snackis i Sverige […]” vilket förmedlar att hon är ett övergående 

fenomen. Hon är aktuell nu men kommer inte att vara aktuell eller uppmärksammad ett tag 

framöver. Anna Anka framställs enligt vår tolkning som en kvinna som är medveten om att folk 

reagerar på hennes uttalanden, men hon anser att all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Texten 
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förmedlar att hon vet hur kändiskulturen och medierna fungerar samt hur hon ska göra för att få 

reaktioner.  Kändiskulturen belyser att i dag handlar kändisskap om hur mycket man hörs och syns i 

medierna och för den som söker berömmelse är det avgörande att synas i medierna (Cashmore, 

2006). I början av artikeln konstrueras Anna Anka som en känd hemmafru vars åsikter är det som 

gör henne speciell och medieuppmärksammad. I slutet på artikeln får läsarna en inblick i Anna 

Ankas privatliv. Det är då, enligt vår tolkning som det uppstår en tydligare identifikationsmöjlighet 

för läsarna, en känsla av att hon är som ”oss”. Medierna hjälper oss att utveckla vår identitet och ger 

oss en möjlighet till samhörighet (Gripsrud, 2002). Anna Anka umgås med sin familj på söndagarna 

och gillar räkost och frysta fiskgratänger. I artikeln står det att Anna Anka har fått ”ilska riktad mot 

sig” och ”skapat hetsig debatt” med sina uttalanden vilket stödjer det faktum att man antingen 

älskar eller hatar en kändis.  Kändisar kan vara objekt för både hån och beundran (Turner, 2004).  

 

I artikeln ”Anka hotar stämma TV3” (Aftonbladet 2009-09-29) utmålas Anna Anka som en girig 

kändis som kräver mer pengar än vad hon är värd, trots att hon i texten får säga att TV3 inte har 

följt kontraktet. Texten förminskar henne som person, enligt vår tolkning: ”Hon vill bara bli 

kompenserad. Som den huvudperson hon tycker att hon är.”, ”Kanske är utspelet en hämnd för det 

som Anna Anka tycker att hon utsattes för i Sverige.”. Enligt vår tolkning ges en bild av att Anna 

Anka inte förtjänar kändisskapet. Med meningen ”Som den huvudperson hon tycker hon är.”, 

tydliggörs det ytterligare att hon inte förtjänar sin plats i rampljuset. Anna Anka ser sig själv enligt 

vår tolkning som en konstruerad person eftersom hon talar om sig själv i tredje person i två avsnitt i 

texten.  Även citatet: ”`Nu har folk kommit till insikt om vem jag är. 99 procent är positiva.`” 

belyser enligt vår tolkning att hon är medveten om att det är en konstruerad bild av henne som 

publiken har tagit del av. Medierna konstruerar och skapar kändisars offentliga personlighet 

(Ghersetti, 2001).  

 

I texten ”`Jag skäms för Sverige`” (Aftonbladet, 2009- 10-04) framställs Anna Anka ytterligare en 

gång som en kvinna som har gift sig rikt och som inte förtjänar sitt kändisskap, ”`Nu förstår jag 

inte - har du jobbat hårt för din livsstil? Det har du väl inte.`”. Någonting som Anna Anka enligt 

texten inte anser stämmer: ”`Det har jag visst! Jag har jobbat 24 timmar om dygnet under många, 

många år. Jag har inte halkat in på min livsstil på ett bananskal`”. 

 

Ännu ett exempel på en text där Anna Anka framställs som en kändis som inte har förtjänat sin plats 

i rampljuset är ”`Kvinnor förfaller när de gift sig`” (Aftonbladet, 2009-09-17).  

Anna Anka framställs enligt vår tolkning i texten som att hon inte har gjort någonting för att 

förtjäna sitt kändisskap, ”[...] nu är hon Anna Anka, en stenrik Hollywoodfru med en kappsäck full 
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med pengar.”.  Uttrycket: ”[…] kappsäck full med pengar.” ger en bild av att pengarna inte är 

någonting Anna Anka har jobbat ihop, utan någonting hon bara har. Texten ger även en bild av att 

Sveriges befolkning antingen älskar eller hatar henne, ”Den svenska Hollywoodfrun har delat 

Sverige i två läger.”. Kändisar kan vara objekt för både hån och beundran (Turner, 2004). Att hon 

har delat Sverige i två läger bekräftar enligt vår tolkning det som Turner skriver.  

 

I texten ”Här flyr Anna Anka” (Aftonbladet, 2009-09-25) förmedlas en bild av Anna Anka som en 

riktig mediekändis. Hon umgås med andra kända personer i Sverige och är inbjuden på en privat 

fest. Hon får enligt texten ett eget drinkbord, bjuds på champagne och utsätts för en jobbig 

beundrare. Hon beskrivs enligt vår tolkning utifrån den rådande kändisdiskursen i Sverige. En 

diskurs som rör sig mellan det offentliga och det privata (Turner, 2004). I texten används, enligt vår 

tolkning, beskrivningar som ger läsarna associationer till kändisskap. Anna Anka blir i texten en 

upptagen kvinna som har haft fullt upp med att medverka i alla mediesammanhang, ”’Men det har 

varit jättemycket idag och alla har dragit i mig, jag känner mig lite sliten nu, [...]’”.  I artikeln  

benämns hon som tv-profilen och kändisen som blev väldigt uppmärksammad på tillställningen: 

”Fler och fler ville ta bilder på henne och många var närgångna och klängde på tv-profilen.”.  

 

I artikeln ”Här flyr Anna Anka” (Aftonbladet, 2009-09-25) konstrueras enligt vår tolkning en 

kändisdefinierad relation mellan Anna Anka och läsarna. Artikeln handlar om när Anna Anka var på 

kändisfest i Sverige men tvingades enligt Aftonbladet ”fly” då uppmärksamheten blev för mycket. 

Vi får veta i texten att andra svenska kändisar pratade med Anna Anka och det ger en bild av att hon 

är en bekräftad kändis i kändisdjungeln. TV3 uttalar sig i texten om varför Anna Anka lämnade 

festen ”tidigt”: ”Hon är jetlaggad och orkar inte mer, var förklaringen från TV3.”. Detta tolkar vi 

som att publiken kräver att få veta allt om Anna Anka. Kändisar ska vara helt genomskinliga och 

detta är medierna medvetna om (Cashmore, 2006). Enligt vår tolkning är det därför Aftonbladet har 

sökt TV3, för att ge läsarna en förklaring till varför Anka inte stannade längre. Läsarna får reda på 

vad hon har gjort på festen, vilka andra kändisar hon har umgåtts med och vilka förmåner hon fick 

på festen som kändis. Vi tolkar det också som att läsarna inte får någon djupare kunskap i texten om 

vem Anna Anka är som person utan bara hur hon framställs som kändis. Läsarna erbjuds att ta del 

av den mediekonstruerade Anna Anka.  I medierna lever de personer som medierna själva har 

konstruerat, i det verkliga livet lever de verkliga människorna, medierna konstruerar en kändis 

offentliga personlighet (Ghersetti, 2001).  

 

Artikeln ”Fru Anka har landat” (Aftonbladet, 2009-09-24), förmedlar en bild av att Anna Anka är en 

riktig superkändis i Sverige. Hon landar enligt texten med privatplan, pressen möter henne redan på 
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flygplatsen och hon bor på det flottaste hotellet i Stockholm. ”Anna Anka anlände till Sverige som 

det bara anstår en riktig superstjärna [...]”. Texten ”Här får Anna Anka en tv-räv att rodna” 

(Aftonbladet, 2009-09-28) förmedlar också att Anna Anka är en stor kändis i Sverige eftersom 

texten berättar att programmet som Anna Anka medverkade i var ett ”specialinsatt program” bara 

för hennes skull.  

 

Texten ”Fru Anka har landat” (Aftonbladet 2009-09-24) framställer Anna Anka som en kvinnlig 

”superstjärna”. ”Tre Louis Vuitton-väskor, Anna Ankas favoritmärke, lastades in i limousinen 

innan hon kördes till centrala Stockholm och hotellet.”, att texten fokuserar mycket på Anna Ankas 

lyxiga prylar ger en bild av att hon är en kändis som vill visa upp att hon har råd med extravaganta 

saker. I texten står det att Louis Vuitton är Anna Ankas favoritmärke, det betyder enligt vår 

tolkning, att hon inte riktigt förtjänar kändisskapet och att hon är skrytsam. Texten förmedlar även 

en bild av att Anna Anka är medveten om att hennes uttalanden har klassats som kontroversiella i 

Sverige och att hennes uttalanden har gett henne uppmärksamhet.  

 

Dessutom skildras en bild i texten att i Sverige är det inte okej att skryta och komma med sin 

kappsäck med pengar. ”`Och inga ägg som kastas, jag hade förväntat mig det`”, ”`Jag trodde inte 

det skulle bli en sån här mediehysteri, vi är alla lika chockade. Men det är kul, jag har varit i USA 

och har inte riktigt vetat om hysterin. Så nu får jag väl se vad jag har ställt till med `”. Vår tolkning 

är att Anna Anka är medveten om hur sensationsjournalistiken fungerar. Ghersetti (2001) menar att 

medierna fokuserar på personer som avviker från förväntat beteende och även att 

kändisjournalistiken fokuserar mer på kändisars privatliv än vad de åstadkommer i sin profession. 

Texten framställer Anna Anka som en kvinna som är van vid uppmärksamhet, men inte för att hon 

själv brukar stå i centrum utan för att hennes man brukar vara stjärnan. ”´Det brukar vara så här i 

alla länder när jag åker med Paul, men då är det han som är i fokus. I dag är det jag som är 

stjärnan.`”. Vi tolkar detta som att Anna Anka brukar få stå i skuggan av sin man, men att hon nu 

trivs med att stå i rampljuset.  

 

”Varenda svensk tjej skulle vilja byta med mig” (Aftonbladet, 2009-09-26) framställer Anna Anka 

som en kändis som är medveten om att hon har en konstruerad personlighet i medierna. Anna Anka 

är enligt texten medveten om att hon framställs konstruerad i serien ”Svenska Hollywoodfruar”, 

”´När det är tv eller film får man en karaktär som man ska spela. Titta på reklambilden för serien. 

Jag ser ju för jävlig ut. Man blir en seriefigur´”. Ghersetti (2001) skriver att som kändis får man en 

konstruerad personlighet i medierna.  
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I artikeln ”Anka går hem- hos kvinnor över 60 år” (Dagens Nyheter 2009-09-26) står det att Anna 

Anka har ” [...]figurerat i allt från kvällstidningarnas löpsedlar till P1 i Sveriges radio.”. Detta 

tolkar vi som hon har fått stor genomslagskraft i svenska medier. Men även att hon inte bara har 

varit framträdande i kvällstidningarna utan även i de mer seriösa nyhetsmedierna eftersom reportern 

skriver ut radiokanalen P1, som enligt oss anses vara en av de mest seriösa medierna i Sverige.  

 

I artikeln ”Veckans lantis: Anna Anka” (Dagens Nyheter, 2009-09-24) beskrivs Anna Anka som en 

naturkraft. Anna Anka är en naturkraft som inte går att stoppa, hon är lika okontrollerbar som 

vädret. ”Anna Anka har dragit in som en stormvind […]”. När det används vädermetaforer i en text 

ger det enligt vår tolkning betydelsen att det inte är något som går att påverka. Enligt vår tolkning 

har Anna Anka blivit kändis utan att publiken kunnat påverka det. Eftersom hon benämns som en 

stormvind tolkar vi det också som att texten ger en bild av att Anna Anka har skakat om Sverige 

ordentligt. Ordvalet stormvind ger även bilden av att Anna Anka är rebellisk och går emot 

strömmen. I samma text står det; ”[…] inte bara kontroversiell hon är även bosatt utanför 

Stockholm och därmed alltså en lantis”. Ordet lantis är enligt vår tolkning nedvärderande och vi 

associerar lantis med att vara okunnig och lite dum.  

 

Anna Anka och Sverige 

 

Det finns en konstruerad relation mellan Anna Anka och Sverige i artikeln ”Anka bryter med 

Sverige” (Aftonbladet, 2009-10-01). Eftersom Anna Anka enligt texten har sagt upp sitt svenska 

medborgarskap framställs det som om Anna Anka inte längre vill identifiera sig med Sverige och 

svenskarna. Hon tycker enligt texten att hennes värderingar stämmer mer överens med de 

amerikanska, ”´Här man inte nertryckt på grund av sina åsikter. Jag gillar det amerikanska 

systemet med yttrandefrihet bättre´”. Relationen som konstrueras mellan Sverige och Anna Anka i 

texten är väldigt spänd. Anna Anka gillar inte, enligt texten, att man måste tycka och tänka som alla 

andra när man bor i Sverige.  Diskursen ger ramar till vad som är accepterat att säga och inte säga 

(Berglez & Olausson, 2008, Fairclough, 1995). 

 

 Vi tolkar det som att Anna Anka känner att hon inte passar in i den svenska diskursen. Enligt texten 

sa hon upp sitt medborgarskap i januari och artikeln skrevs i oktober. Enligt vår tolkning vill 

Aftonbladet få det att se ut som Anna Anka har sagt upp kontakten med Sverige nyligen. Artikeln 

ger också en bild av att hon sa upp sitt medborgarskap på grund av uppståndelsen efter hennes 

medverkan i programmet. Eftersom texten förmedlar en känsla av att Anna Anka vill ta avstånd från 
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Sverige tar hon även avstånd från de svenska läsarna. Meningen; ”Medan andra väljer dubbelt 

medborgarskap är Anna Anka numera enbart amerikanska.”, förmedlar enligt vår tolkning en 

känsla av att Anna Anka går steget längre eftersom hon helt väljer bort Sverige. ”`De amerikanska 

värderingarna stämmer bättre överens med mina egna´”, detta skapar, enligt vår tolkning, en 

distans mellan läsarna och Anna Anka eftersom texten förmedlar att Anna Anka inte har samma 

värderingar som läsarna. 

 

Den konstruerade relationen mellan Sverige och Anna Anka är splittrad i texten ”’Jag skäms för 

Sverige’” (Aftonbladet 2009-10-04).  Dels rubriken ”Jag skäms för Sverige”, som är taget ur det 

reportern framställer som Anna Ankas resonemang om den svenska bidragspolitiken, ”`Jag skäms 

för Sverige. Det är känt i hela världen att vi har en massa bidrag. Kom till Sverige så blir du 

omhändertagen.`”, detta tolkar vi som att det finns en distans i den konstruerade relationen mellan 

Anna Anka och Sverige. Samtidigt känner sig Anna Anka trygg i Sverige: ”`I USA kan man inte gå 

runt med sådana ringar så då får man ta fram dem till special occasions, men här i Sverige är det 

ju inga problem.`”, tillräckligt trygg för att kunna ha på sig sin dyrbara ring utan att oroa sig. 

 

Inriktningen på Stockholm i artikeln ”Veckans lantis: Anna Anka” (Dagens Nyheter 2009-09-24) 

konstruerar en annan slags relation mellan Anna Anka och resten av Sverige. Där relationen mellan 

Anna Anka och stockholmarna enligt vår tolkning präglas av närhet, präglas relationen mellan Anna 

Anka och resten av Sverige av avstånd och skillnader. Resten av Sveriges befolkning håller enligt 

de uttalanden som Anna Anka får göra i texten, inte samma klass som Anna Anka och 

stockholmarna, ”`Stockholmare är mer öppna än folk från resten av Sverige, mer ”up-to-date”. Ni 

har fått fina butiker nu för tiden också. Stockholm är ett steg före resten av landet, folket där har 

mer klass`”. Är man bosatt utanför Stockholm är man enligt artikeln en lantis, ”[…] bosatt utanför 

Stockholm och därmed alltså en lantis”. Artikeln börjar med att understryka att Anna Anka är 

veckans lantis för att hon bor utanför Stockholm. I ingressen konstrueras det en relation där Anna 

Anka inte kan relatera till stockholmarna eftersom hon benämns som en lantis. I resten av texten får 

hon mer än gärna vara en del av Stockholm, relationen blir enligt vår tolkning djupare. De 

uttalanden Anna Anka får göra i texten ger en bild av att hon ser stockholmare som en homogen 

grupp och resten av Sveriges befolkning som en annan. Detta kan vi enligt vår analys koppla till 

representationsbegreppet. Det finns inga neutrala avbildningar av verkligheten (Hall, 1997). Detta 

tolkar vi som att det finns ingen riktig ”stockholmare” som texten ger en bild av att det finns.  
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Relationen till läsarna 
  

Enligt Fairclough (1995) representerar varje del av texten något. I vår textanalys undersökte vi även 

vilken relation som konstruerades mellan Anna Anka och läsarna i vårt empiriska material. 

Relationen mellan Anna Anka och läsarna är konstruerad på två sätt i artikeln ”`Det är löjligt att 

män ska vara pappalediga`” (Dagens Nyheter 2009-09-19). Dels har Dagens Nyheter valt att 

publicera uttalanden från Anna Anka som resulterar i en distans till läsarna, men även citat som för 

Anna Anka och läsarna närmare varandra.”`De som ger negativa kommentarer har säkert dåligt 

ställt, har dåliga förhållanden och inte kommit någonstans i sina liv. Skulle de få en chans att byta 

plats med mig så, trust me, skulle de göra det direkt.`”, enligt vår tolkning blir det ett stort glapp 

mellan Anna Anka och läsaren. De som inte tycker om Anna Anka är enligt texten misslyckade, de 

har ingenting jämfört med henne. Det är först i slutet av artikeln som läsarna får veta mer om Anna 

Ankas drömmar och liv, inte bara om hennes kontroversiella åsikter. Läsarna får veta hur hon skulle 

leva sitt liv som singel och vad hon saknar mest från Sverige. Kopplingen till Sverige konstruerar, 

enligt vår tolkning en starkare och mer identifierbar relation mellan läsaren och Anna Anka.  

 

Medierna hjälper oss att sortera olika intryck och ger oss möjlighet att identifiera oss med andra, vi 

får en uppfattning om olikheter och likheter. Medierna är en viktig del i utvecklingen av våra 

identiteter (Gripsrud, 2002). ”Räkost” och ”frysta fiskgratänger” är ord som enligt oss får läsarna 

och Anna Anka att förenas. Populariseringen och sensationsjournalistiken innehåller 

vardagsrelevans och upplevelser, saker som innebär att publiken kan uppleva identifikation genom 

nyheterna (Djerf-Pierre och Weibull, 2001). Att Anna Anka gillar räkost och frysta fiskgratänger 

blir, enligt vår tolkning, en del av vardagsrelevansen och ökar identifikationsmöjligheten för 

läsarna. Sista frågan ”Vad gör du på söndagar?” är kopplad till att intervjun publicerades på en 

söndag. I det svar som Dagens Nyheter väljer att publicera får vi ta del av detaljer ur hennes 

privatliv och därmed blir hon, enligt vår tolkning, mer mänsklig än vad hon har varit innan. Hon 

blir inte bara enligt medierna den kontroversiella kändisen, utan även som du och jag. ”Vi har en 

riktig familjedag och tar med barnen på kalas, rider, åker till stranden, shoppar leksaker eller går 

på bio.”. 

 

Texten ”`Du tycker som bin Ladin`” (Aftonbladet, 2009-09-25) förmedlar att Anna Anka måste 

försvara sina uttalanden i programmet Skavlan: ”I kvällens Skavlan får Fru Anka stå till svars för 

sina uttalanden [...]”. Relationen till läsarna konstrueras som att Anka ska be om ursäkt för vad hon 

tidigare sagt, att hon behöver be om ursäkt till publiken. Samtidigt står hon enligt Aftonbladet fast 

vid vad hon tidigare sagt, bland annat genom citatet; ”´Det är viktigt att man ser bra ut och inte 
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förfaller bara för att man är gravid eller har fött barn´”. Trots att hon enligt artikeln står fast vid 

sina tidigare åsikter får hon säga i texten att hon tror att publiken har fått en bättre bild av henne 

efter sin medverkan i Skavlan, ”`Jag tror folk kommer få en bättre bild av mig efter Skavlan. Jag 

tryckte på lite mjukare knappar, men jag tänker inte be om ursäkt för det jag sagt tidigare.`”. Anna 

Anka vill enligt texten ha en bra relation till publiken. Genom att visa att hon bryr sig om vad 

publiken tycker, blir hon enligt vår tolkning mer mänsklig. Publiken har en möjlighet att identifiera 

sig med personer i medierna (Gripsrud, 2002).  

 

Anna Anka i bilder 

 

I vår analys har vi även undersökt de bilder som tillhör artiklarna. Vi har använt oss av de 

semiotiska analysbegreppen denotation och konnotation (Gripsrud, 2002). Efter analysen kunde vi 

urskilja hur Anna Anka gestaltades på bilderna. Resultatet presenterar vi genom fyra teman: 

”Affärskvinna”, ”Fru/mamma”, ”Konflikt” samt ”Kändis”.  

 

Affärskvinna 
 

Bilden till artikeln ”Det är löjligt att män ska vara pappalediga” (Dagens Nyheter, 2009-09-19) 

konnoterar att Anna Anka är en lyckad affärskvinna. Det är en halvbild tagen rakt framifrån. Anna 

Anka ler och är klädd i vit skjorta och svart kavaj, stadssiluett i bakgrunden. Konnotationen är det 

underliggande budskapet, det som åskådaren förknippar med bilden och denotation är vad man ser 

med blotta ögat (Gripsrud, 2002).  

Bilden konnoterar att Anna Anka är propert klädd vilket förmedlar en bild av henne som en lyckad 

affärskvinna. Anna Anka har örhängen på sig som ser ut som diamanter, vilket förmedlar rikedom. 

Hon möter vår blick och känns därmed ärlig och uppriktig. Helheten känns elegant.  

 

Mamma/fru 
 

Till artikeln ”Veckans lantis: Anna Anka” (Dagens Nyheter, 2009-09-24) finns det en bild på höger 

sida om texten. Bilden denoterar en vältränad Anna Anka, klädd i träningskläder som håller om/bär 

en pojke i 5-årsåldern. Pojken vilar sitt huvud på hennes bröst. Båda ler och har ögonkontakt med 

kameran. Bilden är tagen rakt framifrån med en oidentifierbar bakgrund. Enligt vår tolkning 

konnoterar bilden en lycklig och stolt mamma. Anna Anka håller om sin son på ett kärleksfullt sätt. 
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Pojken visar tillgivenhet och kärlek mot sin mor genom att luta huvudet mot hennes bröst. Bilden 

konnoterar en mycket bra mor och son- relation . Hennes smink och hår visar att det inte är en 

spontan bild utan att den är förbeställd i mediesyfte. På bilden är Anna Anka den snygga 

mångsysslar-kvinnan som hinner vara snygg, träna och ta hand om sina barn. Pojken är perfekt 

precis som hela bilden. 

 

Artikeln ”`Varenda svensk tjej skulle vilja byta med mig`” (Aftonbladet, 2009-09-26) har en 

tillhörande bild som täcker halva tidningsuppslaget. Bilden konnoterar Anna Anka som en lycklig 

fru och familjekvinna. På bilden står Anna Anka och Paul Anka utanför ett hus och håller om 

varandra. På både höger och vänster sida om paret står det en svart bil parkerad. Dem tittar in i 

kameran och ler. Bilden är en helbild och konnoterar enligt vår tolkning en lycklig familj, det är 

deras vackra hem som syns i bakgrunden. Anna Anka och Paul Anka ser glada ut och Paul Anka 

håller om Anna Anka runt midjan. De är klädda i lediga men eleganta kläder. Bilarna på bilden 

konnoterar rikedom och välstånd eftersom dem ser dyra och välvårdade ut.  

 

Konflikt 
 

På en del bilder skapas en känsla av att Anna Anka är i konflikt med någon. Bilden till artikeln ”Fru 

Anka skapar uppståndelse i KD” (Dagens Nyheter, 2009-09-19) konnoterar en konflikt mellan Anna 

Anka och Paul Anka. På bilden står Paul Anka lite framför Anna Anka och håller armen om hennes 

axel. Han har vit skjorta på sig och hon bär kavaj. Halvbilden är tagen underifrån, ur 

grodperspektiv, vilket innebär att Paul Anka ser stor och mäktig ut. Han håller om Anna Anka och 

det förstärker bilden av att han styr henne med järnhand. Att Anna Anka står lite bakom Paul Anka, 

ger en bild av att han har kontroll. Anna Anka ler men Paul Anka ser sammanbiten ut. Bilden 

förmedlar ingen direkt känsla av trygghet och kärlek mellan parterna, mer en känsla av stelhet och 

saknad av tillit. Enligt vår analys förmedlas en bild av att Anna Anka och Paul Anka har en konflikt.  

 

Ytterligare ett exempel på när en bild förmedlar en känsla av att Anna Anka är i konflikt med någon 

är bilden till artikel: ”`Du tycker som bin Ladin`” (Aftonbladet, 2009-09-25). Bilden är delvis 

uppbyggd av ett bildmontage. Till vänster sitter Henrik Schyffert, Jay-Z, programledaren Skavlan 

och till höger om dem sitter Anna Anka. Ingen av personerna har blicken riktad in i kameran och 

bilden är tagen under inspelningen av programmet ”Skavlan”. Bilden konnoterar enligt vår tolkning 

att det är en konflikt mellan Anna Anka och Henrik Schyffert. Detta eftersom det är inklippt en 

pratbubbla med texten ”Du tycker som bin Ladin” ur Henrik Schyfferts mun och under pratbubblan 
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har det klippts in en bild på bin Ladin. Den inklippta bilden konnoterar att Anna Anka är en 

bakåtsträvare eftersom Henrik Schyffert drar paralleller mellan henne och bin Ladin. Helheten av 

bilden konnoterar också en konflikt eftersom Anna Anka tittar ner mot golvet och ser ledsen ut. Vi 

tolkar det även som bilden förmedlar en ”jag mot dom- känsla” eftersom Anna Anka sitter ensam 

till höger i bild och de andra sitter samlade till vänster.  

 

Kändis 
 

Till artikeln ”Här flyr Anka” (Aftonbladet, 2009-09-25) finns det sex bilder som tillsammans 

konnoterar att Anna Anka är en kändis. Ingen av bilderna ser ut att vara planerade eller arrangerade. 

Bilderna ser enligt vår analys ut att vara spontana, det vill säga att en fotograf i princip har följt med 

Anna Anka hela kvällen och tagit kort i olika situationer. Bilder från när hon ankom till festen tills 

hon fick fly därifrån. På bilderna ser vi henne dricka drinkar med sina väninnor vid sitt privata 

drinkbord och vi ser Anna Anka prata med diverse svenska kändisar på festen. Största bilden på 

uppslaget är en bild på Anna Ankas rygg när hon lämnar festen. En man, vi konnoterar att det är 

hennes livvakt, stöttar Anka genom att hålla sin hand på hennes rygg. Den bilden konnoterar att 

Anna Anka behövde hjälp för att ta sig från festen. Bilden av Anna Anka blir enligt vår tolkning att 

hon är en riktig mediekändis samtidigt som hon behövde hjälp att ta sig därifrån.  

Bilden till artikeln: ”Anka bryter med Sverige” (Aftonbladet, 2009-10-01), konnoterar en bild av 

Anna Anka som en kändis. På bilden sitter Anna Anka och har blicken riktad åt höger. Hon har 

händerna utsträckta framför sig och är klädd i kavaj och skjorta. Bilden ser ut att vara tagen i en 

intervjusituation. Runt bilden finns en konstruerad ram klädd med gamla rubriker och löpsedlar som 

Anna Anka tidigare varit med på i Aftonbladet. Ramen med löpsedlar och rubriker runt henne visar 

att hon har varit uppmärksammad många gånger tidigare i Aftonbladet. Bilden konnoterar därför att 

Anna Anka är en mediekändis och ett intressant intervjuobjekt.  

 

Även bilder hjälper oss att forma vårt sätt att se på världen och hur vi ser på andra människor. 

Bilder hjälper till att göra världen förståelig och en nöjesbild kan vara lika viktig som en nyhetsbild 

(A. Hirdman, 2001). Vår tolkning är att även bilder ger läsaren möjlighet för identifikation, läsaren 

kan både känna igen sig eller ta avstånd från Anna Anka. I dagens samhälle kräver publiken total 

genomskinlighet hos kändisarna och det räcker inte med att få information via en text – publiken 

vill se kändisen i bilder också (Cashmore, 2006). 
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Sammanfattning 

 

I texterna framställs Anna Anka som kvinna på olika sätt. I flera av de undersökta artiklarna 

framställs hon som en kontroversiell kvinna, vilket enligt vår tolkning innebär att Anna Ankas 

åsikter inte är accepterade i samhället. Dagens Nyheter och Aftonbladet förmedlar därmed en bild 

av vilka åsikter som anses vara acceptabla i samhället.  

 

Anna Anka framställs också som en sex- och utseendefixerad kvinna. Marina Ghersetti (2001) 

menar att nyheter om kändisar ofta handlar om saker som rör den personliga och sexuella sfären. I 

medierna är det ofta inom den privata sfären som kvinnor får komma till tals (Jarlbro, 2006).  

 

Texterna förmedlar också en bild av Anna Anka som fru och hustru och hon benämns i flera texter 

som ”Paul Ankas fru”. Att reportrarna benämner henne som någons fru istället för hennes namn 

tolkar vi som att hon definieras utifrån att hon är någons fru. Kvinnor omtalas ofta i medierna i 

egenskap av att vara någons fru (Jarlbro, 2006). När hon benämns som ”fru Anka” eller ”hustru” i 

texten tolkar vi det även som att hon underordnas män. Den relation som konstrueras mellan Paul 

Anka och Anna Anka är att de i många av texterna framställs som att de följer det stereotypa 

genuskontraktet.  Anna Anka tar hand om barn och hushåll medan Paul Anka försörjer familjen. Å 

andra sidan finns det texter där hon går emot genuskontraktet genom att framställas som en 

självständig kvinna som inte följer den traditionella normen mellan könen. Genuskontraktet handlar 

om hur det ska vara mellan könen, vad som är normen mellan man och kvinna (Y. Hirdman, 2001). 

 

Anna Anka framställs i många av texterna som en nybliven superkändis samtidigt förtjänar hon inte 

kändisskapet. Vi får en bild av att Anna Anka är väl medveten om hur kändiskulturen och medierna 

fungerar. 

 

I artiklarna konstrueras en relation mellan Anna Anka och Sverige samt mellan Anna Anka och 

läsarna. Vi får en bild av att Anna Anka känner sig trygg i Sverige samtidigt passar hon inte in. 

 

Bilderna till artiklarna förmedlar enligt vår tolkning olika sidor av Anna Anka. Hon framställs dels 

som ”den lyckliga affärskvinnan”, ”hemmafrun” och ”kändisen”. Vissa bilder tolkar vi även som att 

Anna Anka är i konflikt med någon.   
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Slutsats och diskussion 
Kapitlet inleds med att vi besvarar våra frågeställningar vi undersökt genom att analysera 

nyhetstexter ur Dagens Nyheter och Aftonbladet där Anna Anka är huvudperson. Därefter diskuterar 

vi resultatet vi kommit fram till. Slutligen ger vi förslag till fortsatt forskning. 

 

Vår huvudfråga är: Hur framställs Anna Anka i Dagens Nyheter respektive Aftonbladet i text och 

bild? 

Detta vill vi försöka besvara genom följande frågeställningar: 

Vilken roll/vilka roller tillskrivs Anna Anka i texterna? 

Vilka egenskaper tillskrivs Anna Anka i texterna? 

Hur konstrueras Anna Anka som kvinna? 

 

Bilden som förmedlas av Anna Anka i Dagens Nyheter och Aftonbladet verkar vara mångfacetterad. 

Det övergripande mönstret som vi har sett i nästan alla texter är att Anna Anka tillskrivs rollen som 

en kontroversiell kvinna. Det som Anna Anka får uttrycka i artiklarna samt de uttalanden som 

reportern tillskriver henne får därmed symbolisera vad som är kontroversiellt att tycka och tänka. 

Trots att vår undersökning inte är så omfattande tycks medierna använda henne som en katalysator 

för en diskussion som inte förs. Istället för att föra en diskussion om genus, jämställdhet och normer 

låter Aftonbladet och Dagens Nyheter Anna Anka förkroppsliga diskussionerna. Hon får 

personifiera en viss åsikt och detta innebär att genom att ta ställning till vad man tycker om Anna 

Anka tar man även ställning till vad man tycker om till exempel jämställdhet. Gängse diskurser 

klargörs och utmanas i artiklarna om Anna Anka. Det verkar som att Anna Anka är en person i vars 

mun medierna kan lägga utmanande och provocerande åsikter, hon får utmana konventionerna. 

Istället för att diskutera jämställdhetsfrågan, diskuterar medierna Anna Anka som person och 

jämställdhetsfrågan hamnar i skymundan trots att frågan blottläggs. 

 

Samtidigt som Anna Anka utmålas som en kontroversiell kvinna blir hon också beskriven som den 

”goda modern” och den ”goda hustrun” i texterna. Anna Anka benämns i både Dagens Nyheter och 

i Aftonbladet i flera texter som ”Paul Ankas fru” eller ”lyxhustrun”, hon blir en arketyp. Arketypen 

har flera utmärkande karaktärsdrag, drag som inte har förändrats över tid (Dyer, 2002). Hon är den 

”klassiska” kvinnan som tar hand om barn och hushåll och som låter sin man göra karriär och vara 

familjens försörjare. Även i vår bildanalys har vi kunnat se att Anna Anka framställs som fru. Anna 

Anka blir även i vissa texter en kvinna som tycker det är viktigt att behaga sin man. Yvonne 
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Hirdman (2001) diskuterar det stereotypa genuskontraktet mellan könen som handlar om att 

kvinnor har sin plats i hemmet och att det är männens uppgift är att försörja kvinna. Anna Anka 

rättar sig därmed efter kontraktets kriterier samtidigt som hon i vissa texter går emot det.  I artikeln 

”Fyra frågor till Hollywoodfrun Anna Anka: Är svenskar mer lättprovocerande än andra?” (Dagens 

Nyheter, 2009-09-26) framställs Anna Anka som en självständig kvinna eftersom hon kan försörja 

sig själv. Samtidigt blir detta motsägelsefullt när hon måste rådfråga sin man i frågan. Detta visar att 

hon går emot det stereotypa genuskontraktet, eftersom hon kan försörja sig själv. Samtidigt vill hon 

ha sin mans medgivande i sina beslut. När Anna Anka beskrivs som ”Paul Ankas fru” definieras hon 

utifrån sin roll som fru. Anna Anka blir underordnad sin man, vilket är den kulturella normen i 

samhället. Medierna framställer ofta kvinnor på ett stereotypt sätt och omtalas ofta i egenskap av att 

vara någons fru, men män definieras sällan i medierna utifrån vem de är gift med (Jarlbro, 2006, Y. 

Hirdman, 2001).  

 

I vår analys har vi funnit att olika diskurser framträder. Det finns en diskurs som vi kallar för 

genusdiskursen och den framträder när Anna Anka beskrivs som kvinna ur olika perspektiv, till 

exempel när hon beskrivs utifrån sin roll som mamma. En annan diskurs som framträder är en 

diskurs som vi kallar mediediskursen, när Anna Anka beskrivs utifrån sin roll som kändis och 

offentlig person. Diskurserna som synliggörs i vårt empiriska material är ambivalenta. Med det 

menar vi att inom till exempel genusdiskursen finns motsättningar då hon porträtteras både som en 

god mamma som spenderar mycket tid med sina barn. Å andra sidan framställs hon i andra texter 

som en mamma som är sträng och hård mot barnen. De olika sidorna av diskurserna framträder i 

olika texter och ger en ambivalent bild av Anna Anka.  Genusdiskursen framträder även när Anna 

Anka framställs som fru.  Hon framställs inom diskursen både som en självständig fru men även 

som den ”klassiska” kvinnan som tar hand om hemmet.  

 

Ellis Cashmore (2006), Marina Ghersetti (2001) samt Graeme Turner (2004) resonerar kring 

kändiskulturen och kändisar. De menar att kändiskulturen idag genomsyrar samhället, kändisarna 

finns överallt. Medierna är beroende av kändisarna och kändisarna är beroende av medierna för att 

upprätthålla sitt kändisskap. Turner (2004) menar att det är lätt att se när någon har blivit en kändis. 

Då är det inte bara personens publika roll som medierna intresserar sig för utan även personens 

privatliv. I artiklarna som vi analyserat om Anna Anka är det nästan uteslutande hennes privatliv 

som är huvudämnet. Ghersetti (2001) beskriver en kändis på ett liknande sätt, en kändis är en 

person som är känd ifrån medierna. Vi tror inte att det var många i Sverige som visste vem Anna 

Anka var innan hon började uppmärksammas av svenska medier.  
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Lennart Weibull och Monika Djerf – Pierre (2001) diskuterar populariseringsbegreppet och menar 

att det finns två sidor av myntet. Kritikerna menar att den ökade populariseringen i medierna hotar 

den seriösa nyhetsjournalistiken men det finns de som anser att populariseringen har anpassat 

nyheterna mer till människors intressen. Den ökade populariseringen eller sensationsinriktade 

journalistiken i medierna inkluderar kändisjournalistiken. Anna Anka symboliserar hur medierna 

och kändisarna lever i symbios med varandra. Anna Anka behöver medierna för att synas och 

medierna behöver Anna Anka på sina löpsedlar. Ghersetti (2001) menar att det är avgörande för den 

som söker berömmelse att synas i medierna, medierna exponerar det som anses viktigt eller 

märkvärdigt. Därmed är Anna Anka, enligt oss, en person som medierna tror väcker stort intresse 

hos publiken.  

 

Anna Anka är en kändis. Kändisar kan beundras, hatas eller hånas av publiken (Turner, 2004). 

Publiken verkar ha en konfliktfylld inställning till kändisskap och kändisar.  Medierna representerar 

kändisar på flera olika sätt. Läsarna kan både identifiera sig med Anna Anka men även ta avstånd 

från henne. Rollen som kändis innebär att läsarna får ta del av hennes offentliga konstruerade 

mediepersonlighet till exempel hur hon reser, vilka andra kändisar hon umgås med och hennes 

lyxvanor. Information av detta slag skapar både beundran och avund hos publiken. Å andra sidan 

beskrivs Anna Anka i vissa texter som en person som inte förtjänar sitt kändisskap. Hon har blivit 

känd utan att åstadkomma något. Att Anna Anka i flera av texterna beskrivs som en kvinna som inte 

förtjänar kändisskapet försvårar identifikationsmöjligheten för läsaren. Genom att identifiera sig 

med Anna Anka skapas en gemenskap med andra som även de identifierar sig med henne. Tar man 

avstånd från Anna Anka ger det också en gemenskap, men med den gruppen som inte identifierar 

sig med henne. Man får en identitet genom medlemskap i olika grupper, ju fler medlemmar desto 

starkare blir gruppen. Medierna förmedlar intryck, intryck som publiken sorterar och som innebär 

att de därmed kan få en uppfattning om likheter och olikheter med Anna Anka (Gripsrud, 2002).  

 

Dagens Nyheter hade publicerat betydligt färre artiklar om Anna Anka än Aftonbladet den aktuella 

tidsperioden. Trots detta förmedlas en likartad bild av Anna Anka i båda tidningarna. Det är samma 

mönster som uppträder och hon tillskrivs samma roller. Trots att det var ett fåtal artiklar som 

handlade om Anna Anka i Dagens Nyheter har det ändå förmedlats en bild av henne i tidningen. 

Detta tyder på att sensationsjournalistiken och därmed kändisjournalistiken inte bara uppträder i 

kvällstidningarna. Dagens Nyheter har även de bedömt att Anna Anka är nyheter i sin 

nyhetsvärdering. Det verkar som att de funnit henne sensationell och bedömt att publiken har ett 

intresse för henne. Ghersetti (2001) lyfter fram i sin avhandling att underhållande aspekter i nyheter 

framhävs i de flesta medier trots att nyheten ofta saknar relevans eller saklighet.  
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Under arbetets gång har vi ställt oss frågan varför Anna Anka skapat så stor uppmärksamhet i 

svenska medier. Vår undersökning svarar inte på den frågan men det kan trots detta vara relevant att 

diskutera vad det kan bero på. Att kändisar från underhållningsprogram får stor uppmärksamhet i 

kvällstidningar känns, enligt oss inte som en nyhet, däremot är det mer sällan som dessa kändisar 

får genomslag i de medier som vi uppfattar som seriösa. Anna Anka fanns inte bara med i Dagens 

Nyheter under vår undersökningsperiod, hon medverkade även i Sveriges Radio P1 och i Sveriges 

Television. Enligt oss tyder detta på att Anna Anka måste uppfylla en funktion hos medierna, men 

vilken det är svarar vår undersökning inte på. Att Dagens Nyheter även har uppmärksammat 

kändisen Anna Anka antyder att kommersialiseringen och populariseringen i medierna ökar. 

Kritikerna till populariseringen hävdar att det var den ökade konkurrensen som orsakade 

utvecklingen (Djerf- Pierre och Weibull, 2001). Kanske är det dagens ännu tuffare konkurrens om 

prenumeranter och lösnummersförsäljning som bidragit till Anna Ankas genomslag i svenska 

medier. Anna Anka tillgodoser någons behov, men frågan är om det är läsarnas eller mediernas 

egna. Medierna visar genom sitt skyltfönster vad som är viktigt och märkvärdigt (Cashmore, 2006, 

Ghersetti, 2001).  Därför uppfattar vi att Anna Anka ses som en viktig och märkvärdig person. Hade 

läsarna fått en bild av att Anna Anka var viktig om medierna inte hade uppmärksammat henne? 

 

Vår undersökning kan vara intressant för journalister och blivande journalister som i ett led i att få 

mer kunskap i hur medierna kan använda en person som katalysator för olika diskussioner. 

Undersökningen kan även bidra med en förståelse för hur kändiskulturen fungerar och agerar 

tillsammans med medierna. Eventuellt kan vår undersökning också vara intressant för mediernas 

publik. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 
 
Det vore intressant att undersöka hur fler kändisar framställs i svenska medier och under en längre 

tidsperiod. Beskrivs sportstjärnor, musiker, skådespelare och dokusåpakändisar på samma sätt i 

medierna? Det hade även varit intressant att undersöka om en kvinnlig idrottsstjärna framställs som 

kändis på ett annat sätt än en manlig idrottsstjärna?  

 

Ett annat forskningsuppslag är att göra en kvantitativ undersökning om kändisars förekomst i en 

eller flera av de medier som anses vara seriösa i Sverige. Några exempel skulle kunna vara Dagens 

Nyheter, Sveriges Television eller Sveriges Radio P1. Undersökningsperioden kan sträcka sig trettio 
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år tillbaka i tiden med olika nedslagsperioder eller kanske bara tio år tillbaka. Det intressanta vore 

att se om antalet kändisar har ökat i medierna de senaste åren. Har kändisjournalistiken blivit en 

större del av mediernas utbud? Eller förekommer det lika många kändisar i nyheterna i dag som 

förr?  
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Bilaga 1 – Analyserade artiklar 
Analyserade artiklar om Anna Anka i Dagens Nyheter 

1. Fru Anka skapar uppståndelse i KD (Dagens Nyheter 2009-09-19) 

2. ”Det är löjligt att män ska vara pappalediga” (Dagens Nyheter 2009-09-19) 

3. Veckans lantis: Anna Anka (Dagens Nyheter 2009-09-24) 

4. Fyra frågor till Hollywoodfrun Anna Anka: Är svenskarna mer lättprovocerade än andra? 

(Dagens Nyheter 2009-09-26) 

5. Anka går hem - hos kvinnor över 60 år (Dagens Nyheter 2009-09-26) 

 

Analyserade artiklar om Anna Anka i Aftonbladet 

1. Polisen grep Anna Anka (Aftonbladet 2009-09-15) 

2. ”Kvinnor förfaller när de gift sig” (Aftonbladet 2009-09-17) 

3. Anna Anka splittrade KD (Aftonbladet 2009-09-19) 

4. Fru Anka har landat (Aftonbladet 2009-09-24) 

5. Här flyr Anka (Aftonbladet 2009-09-25) 

6. ”Du tycker som bin Ladin” (Aftonbladet 2009-09-25) 

7. ”Varenda svensk skulle vilja byta med mig (Aftonbladet 2009-09-26) 

8. Här får Anka en tv-räv att rodna (Aftonbladet 2009-09-28) 

9. Anka hotar stämma TV3 (Aftonbladet 2009-09-29) 

10. Anka bryter med Sverige (Aftonbladet 2009-10-01) 

11. ”Jag skäms för Sverige” (Aftonbladet 2009-10-04) 

 



 

Bilaga 2 – Exempel på analyserade artiklar 
Publicerad 20 september 2009 i Dagens Nyheter 

 

"Det är löjligt att män ska vara pappalediga" 

 

Anna Anka har skapat en hetsig debatt om jämställdhet efter sina uttalanden i TV 3:s nya serie 

"Svenska Hollywoodfruar". Paul Ankas fru hoppas att hon trots allt ska kunna hälsa på i hemlandet 

utan att få ägg kastade på sig. 

 

Du är veckans snackis i Sverige, och många har reagerat argt på dina uttalanden om män och 

kvinnor, i nya tv-serien "Svenska Hollywoodfruar". Hur känns det att få så mycket ilska riktad 

mot sig? 

- Jag bryr mig inte om det, folk har rätt till sina åsikter. Bra och dåliga reaktioner är lika bra, jag tror 

inte att folk kommenterar om de inte gillar något egentligen. De som ger negativa kommentarer har 

det säkert dåligt ställt, har dåliga förhållanden och inte kommit någonstans i sina liv. Skulle de få en 

chans att byta plats med mig så, trust me, skulle de göra det direkt. Alla vet vad Ferrari och Gucci 

är, folk vill ha mer pengar men kan aldrig få det i Sverige eftersom nästan allt går till staten. 

 

Vad innebär jämlikhet för dig? 

- Jag har alltid haft en gammaldags syn på det där. Män är ju starkare så de ska ligga steget före oss, 

och ta hand om politik och andra viktiga grejer. Jag tycker att kvinnor ska ha samma lön som män 

om de gör samma jobb, men ska en kvinna ut och kriga i fältet? Nej, skulle inte tro det, hon får ta 

hand om sjukvården i stället. 

 

Varför är det viktigt att tillfredsställa sin man när han ber om det, som du säger i 

programmet? 

- Skilsmässostatistiken är så hög för att män inte känner sig tillfredsställda, men det gäller kvinnor 

också. Jag går på kvinnoluncher här i Los Angeles och det enda mina väninnor pratar om är att "min 

man gör inte det och det", folk vågar inte prata om sånt med sin partner. När jag hälsade på i 

Sverige ville mina vänner ta med mig på en swingersklubb där par har sex med andra par, jag tycker 

att man ska prata med varandra i stället. 

 



 

I din debattartikel från tidigare i veckan skriver du att män inte borde byta blöjor på sina 

barn, hur menar du då? 

- Det är löjligt att män ska vara pappalediga när de oftast har den högre lönen, och skulle du fråga 

de svenska männen tror jag att de innerst inne inte vill vara hemma. Kvinnan har fött barnet, hon får 

ta sitt ansvar. 

 

Vad skulle du göra annorlunda i ditt liv om du var singel? 

- Då skulle jag bo på en ranch i Montana och vara ute i naturen, rida på mina hästar och bada. 

 

Vad saknar du mest från Sverige? 

- Maten, jag brukar be folk skicka över lådor. Jag älskar frysta fiskgratänger, räkost och vårrullar, 

sånt som inte finns i USA. 

 

Vad gör du på söndagar? 

- Börjar morgonen med att springa med våra två hundar Benji och Blanket, i en timme. Sen lagar 

jag frukost till min man och barnen. Vi har en riktig familjedag och tar med barnen på kalas, rider, 

åker till stranden, shoppar leksaker eller går på bio. Sen kollar jag alltid på mina favoritprogram 

"MSNBC Investigation" och "CBS 60 Minutes". 

 

JOHAN ÅKESSON 

johan.akesson@dn.se 

 

ANNA ANKA 

Ålder: 38 år. 

Familj: Gift med artisten Paul Anka, 68 år, dottern Elli 7 år och sonen Ethan 4 år. 

Uppväxt i: Bjuv utanför Helsingborg. 

Yrke: Hemmafru och vice vd i Paul Anka Enterprise. Har tidigare varit fotomodell, haft små 

skådespelarroller i bland annat "Dum & Dummare" och "Baywatch", samt varit tränare på gym. 

Aktuell med: Som en av tre deltagare i TV 3:s programserie "Svenska Hollywoodfruar". 

Anna gillar: Att gå på spa, äta brosk och rida hästar.  

Nämn två kända vänner: Céline Dion och Larry King. 
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VECKANS LANTIS. ANNA ANKA 

 

Anna Anka har dragit in som en stormvind i och med TV 3-serien "Svenska Hollywoodfruar". 

Svenskarna är för jämställda, männen för mesiga och kvinnorna för sunkiga - det är bara några 

åsikter hon hunnit förmedla. Men hon är inte bara kontroversiell, hon är även bosatt utanför 

Stockholm och därmed alltså en lantis. 

 

Var och hur bor du nu? 

– I Lake Sherwood, 45 minuter utanför Los Angeles. Jag kom till USA när jag var 21 år, för den 

internationella finalen i en skönhetstävling. 

 

Hur var det? 

– Gud vad häftigt, tänkte jag. Jag förälskade mig i USA. 

 

Känns det som om du hittat hem? 

– Ja. Visst är det roligt att komma hem till Sverige, och jag kan tänka mig att flytta hem när jag blir 

äldre, men inte nu. 

 

Du är ju från Skåne, men har du någon gång bott i Stockholm? 

– Ja, jag flyttade från Helsingborg till Stockholm innan jag åkte till USA. Jag bodde i Stockholm i 

ett år, på Vasagatan. 

 

Men vad tyckte du om det? 

– Jag tycker om Stockholm. När vi reser till Sverige är det Stockholm vi kommer till, och så får 

mina vänner möta mig där. Jag har varit i Skåne två gånger sedan jag flyttade till USA, men vi har 

speciella krav på hotellen. Barnen ska kunna bo hos oss på hotellet och då är det bara Grand Hôtel i 

Stockholm som gäller. 

 

Är du medvetet provocerande i tv? 

– Man måste tänka underhållning och jag gör vad jag kan för att det ska bli drama, man vill ju få 

reaktioner. Det är skönt att inte vara i Sverige just nu, då hade jag väl behövt 24 säkerhetsvakter 

med mig hela tiden. 

 



 

Vad borde stockholmare lära sig av folk där du bor, och vice versa? 

– Svenskarna behöver bli mer serviceinriktade, man blir alltid surt bemött. Det är så onödigt. Här i 

USA är det "Hej mrs Anka, du är söt i dag!" I Sverige kan man beställa en drink på en nattklubb 

och mötas av en jävla attityd. Hallå liksom, du är en bartender! 

 

Hur är en typisk stockholmare tycker du? 

- Stockholmare är mer öppna än folk från resten av Sverige, mer "up-to-date". Ni har fått fina 

butiker nu för tiden också. Stockholm är ett steg före resten av landet, folket där har mer klass. 

 

DAVID DJUPHAMMAR 
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