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1. Inledning

I augusti 2008 släpper Lady Gaga sitt första album ”The Fame” och det blir startskottet för ett 

hypermodernt och kontroversiellt artistskap (Hebert 2010:72). Debutalbumet har hittills sålt i 

8 miljoner exemplar världen över och Lady Gaga är den första artisten någonsin att få fyra 

listettor från ett debutalbum (http://www-copas.uni-regensburg.de/articles/

issue_11/11_11_text_horn.php). Hon är en av vår tids största popstjärnor och har på kort tid 

synts överallt i både traditionella och sociala medier. På twitter har hon drygt nio miljoner 

som följer henne (www.twitter.com/ladygaga) och hennes första singel Just Dance, som 

släpptes 8 april 2008, har visats 135 miljoner gånger på Youtube (www.youtube.com). 

Förutom sin musik har Lady Gaga blivit känd för sin spektakulära klädstil och sina obscena 

scenframträdanden. Hon har fått mycket uppmärksamhet kring sin könstillhörighet och 

sexualitet. Lady Gaga överskrider och leker med dessa gränser och rör sig naturligt mellan 

högt och lågt i kulturen. Hennes snabba framfart och extraordinära kändisskap har fått oss att 

vilja utforska Lady Gaga och hur hon reproduceras av media. Undersökningen är ytterst 

relevant då ämnet Lady Gaga är nytt och området är relativt outforskat. Lady Gaga syns 

överallt i medier och har således stor påverkan och inflytelse i vår samtid. Med en kritisk 

diskursanalys och postmoderna teorier vill vi undersöka hur framställningen av Lady Gaga ser 

ut i dagspress. Vi kommer att utgå från en specifik händelse som inträffade i september 2010 

då hon på MTV Video Music Awards bar en köttklänning med tillhörande köttskor, kötthatt 

och köttväska.

2. Syfte

Syftet med uppsatsen är att explorativt undersöka hur Lady Gaga reproduceras i dagspress, 

vilket betyder att vi kommer att titta på vilken bild av henne som framställs. Med hjälp av 

Faircloughs kritiska diskursanalys ämnar vi analysera tio tidningsartiklar. Artiklarna kretsar 

kring Lady Gagas klädval till MTV Video Music Awards i september 2010, då hon bar en 

köttklänning. Med en kritisk diskursanalys som är en kvalitativ metod ska vi göra djupa och 

systematiska analyser. Syftet är vidare att applicera postmoderna teorier på vårt resultat för att 

ur ett större ideologiskt perspektiv kunna säga något om hur den bild som dagspressen ger av 

Lady Gaga skapas och upprätthålls även av sociokulturella faktorer.

2

http://www-copas.uni-regensburg.de/articles/issue_11/11_11_text_horn.php
http://www-copas.uni-regensburg.de/articles/issue_11/11_11_text_horn.php
http://www-copas.uni-regensburg.de/articles/issue_11/11_11_text_horn.php
http://www-copas.uni-regensburg.de/articles/issue_11/11_11_text_horn.php
http://www.twitter.com/ladygaga
http://www.twitter.com/ladygaga
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com


3. Frågeställning

- Hur reproduceras Lady Gaga av dagspress från MTV Video Music Awards 2010?

4. Material & Avgränsning

4.1 Köttklänningen

Lady Gaga omnämns i såväl sociala som traditionella medier och vi har valt att fokusera på 

reproduktionen av henne i traditionell press för att avgränsa materialet. Vi är medvetna om 

den betydelse sociala medier har för hennes karriär men det här är inget vi kommer att 

undersöka. Valet av medium grundar sig på viljan att undersöka den professionella 

journalistikens reproduktion av Lady Gaga. Pressen skiljer sig från andra medier såsom 

sociala medier och etermedia. I och med att man transkriberar händelser och samtal till text i 

dagspress har journalisten större tolkningsutrymme än i andra medier (Östbye et. al 2003:74). 

Textens totala uttryck är därför beroende av medium då de tekniska egenskaperna för olika 

medier påverkar hur stor plats det finns att forma framställningen (Östbye et. al 2003:74).

         

Till en början ville vi avgränsa oss till endast svenskt material med motiveringen att vi har 

god kännedom om svensk press och kan relatera till dess kontext. Vi stötte dock på två 

relevanta problem i den avgränsningen. För det första fanns det inte den mängd material att 

tillgå i svensk dagspress som vi utgick ifrån. För det andra blir representationen inte fruktbar 

för att svara på vår frågeställning om vi endast utgår från svensk press eftersom det inte ger en 

rättvis och nyanserad bild av Lady Gaga. Därför blev vår utgångspunkt istället dagspress från 

hela världen. Det finns dock väldigt mycket material att ta ur dagspressen som skulle kunna 

användas för vårt syfte. Därför valde vi att avgränsa materialet till ett specifikt tillfälle. 

Händelsen som vi har valt att utgå ifrån är när Lady Gaga den 12 september 2010 på MTV 

Video Music Awards bar en köttklänning med tillhörande köttskor, köttväska och kötthatt. Vi 

ser incidenten med köttklänningen som en metonym för syntagmet Lady Gaga, en liten del 

som får representera den större bilden av Lady Gaga. Köttklänningen är även ytterst relevant 

för bilden av den postmoderna popstjärnan.
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4.2 Urvalsprocessen

I och med den valda händelsen har vi gjort ett strategiskt urval (Östbye 2003:219). Det 

betyder att vi tagit fram material utefter våra förkunskaper om Lady Gaga och medvetet valt 

ett passande material (Östbye 2003:219). För att vidare kunna skaffa relevanta artiklar som 

beskriver händelsen använde vi oss av Googles sökmotor på www.google.com för att finna 

materialet. Vi avsökte hela webben med sökorden ”lady gaga meat dress” och fick drygt fem 

miljoner träffar på den sökningen. Vi gick igenom träffarna och letade systematiskt från träff 

nummer ett och nedåt efter artiklar som kom från dagstidningars onlinesidor. Efter 

genomgång av de 85 första träffarna hade vi fått ihop tio stycken dagspressartiklar. Träffarna 

som valdes bort var bland annat bloggar, videos, hemsidor, undersökningar och andra typer av 

tidningar som inte ingick i vårt kriterium. Artiklarna som i slutändan kom att utgöra vårt 

material var främst från de största dagstidningarna i USA och England. Då vi använde oss av 

sökord på engelska är vi medvetna om att artiklar på andra språk fallit bort. Avgränsningen är 

dock passande då engelskan är ett språk som vi behärskar.

4.3 Materialet

Följande tio artiklar utgör det empiriska materialet för denna undersökning och ligger till 

grund för den diskursiva analysen. Samtliga artiklar nedan är hämtade från dagstidningarnas 

onlinesidor torsdagen den 7 april 2011 med sökstart på google klockan 13.25, där datumet 

inom parantes anger när artikeln publicerades:

1. ”Lady Gaga meat dress: The ‘Bad Romance singer rocks raw fashion at 2010 MTV Video 

Music Awards”, NY Daily News (2010-09-13)

2. ”Lady Gaga ‘meat dress’ shocks MTV Video Music Awards”, Metro UK (2010-09-13)

3. ”Lady Gaga’s meat dress angers animals rights groups”, Guardian (2010-09-13)

4. ”Lady Gaga explains her VMA raw meat dress”, USA Today (2010-09-13)

5. ”Lady Gaga’s meat dress divides opinion”, The Telegraph (2010-09-14)

6. ”Lady Gaga’s meat dress at VMAs angers other celebs and animal rights groups”, 

Guardian (2010-09-14)

7. ”Lady Gaga, dressed like a dog’s dinner! But is offal MTV outfit real or fake?”, Daily Mail 

(2010-09-14)

8. ”Lady Gaga’s meat dress and more: parsing the pop star’s VMA fashion choices” 
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Washington Post (2010-09-13)

9. ”Lady Gaga’s meat dress is preserved for ever – as beef jerky”, Independent (2010-09-25)

10. ”Lady Gaga’s MTV Awards meat dress is ’offensive’, PETA says”, National Post 

(2010-09-13)

5. Bakgrund

5.1 Vem är Lady Gaga?

För att bättre kunna förstå och relatera till Lady Gagas ska vi nu redogöra för hennes 

bakgrund. Lady Gaga, eller Stafanie Germanotta som är hennes riktiga namn, föddes den 28 

mars 1986 och är en amerikansk sångerska och låtskrivare. Hon är uppvuxen på Manhattan i 

USA med italienska föräldrar. Hennes familj är väl ställd ekonomiskt och Lady Gaga gick på 

Manhattans privatskola Convent of the Sacred Heart. Musikintresset startade redan i tidig 

ålder och Lady Gaga började sjunga på ”öppen-scen-kvällar” i New York när hon var 14 år, 

lika gammal skrev hon sin första låt. Förutom tidiga erfarenheter av scenframträdande är Lady 

Gaga även utbildad inom artisteri. Som sjuttonåring började hon på New Yorks konstskola 

Tisch School of the Arts men hoppade av efter ett år för att satsa på karriären. Innan hennes 

egna musikaliska karriär tog fart var Lady Gaga vid 20 års ålder verksam som låtskrivare och 

hade kontrakt med Sony/ATV Music att skriva låtar för Britney Spears, New Kids on The 

Block, Fergie och Pussycat Dolls. Tidigare hade hon träffat den svenska låtskrivaren RedOne 

som hon skrev Boys Boys Boys och Just Dance tillsammans med. I samarbete med RedOne, 

artisten Akon och andra producenter och låtskrivare släpptes under våren 2008 hennes första 

singel ”Just Dance” som blev en jättehit, strax efter följde debutalbumet ”The Fame” och som 

fram tills i dag har sålts i drygt 8 miljoner upplagor. (Hebert 2010, www.ladygaga.com/bio)  

         Lady Gaga förklarar på sin egen hemsida hur hon ”alltid har varit en underhållare” och 

älskat rock, pop och teater. Influenser från David Bowie, Queen och Madonna har färgat 

hennes musik och inte minst hennes scenframträdanden (www.ladygaga.com/bio). Lady Gaga 

har omnämnts som 2000-talets Madonna och den nya popdrottningen (Moran 2010). Ända 

sedan hennes karriär började har hon lagt stor vikt vid kostym och scenografi och turnén ”The 

Monster Ball” 2010 bjöd på mycket inslag från teaterns värld (personliga iakttagelser, 

Globen, Stockholm, 8 maj 2010).
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Hennes fascination för det burleska och groteska har funnits med sedan tonåren och det 

kanske mest utmärkande hittills är köttklänningen på MTV Video Music Awards i september 

2010. På galan var Lady Gaga nominerad till 13 priser och vann åtta av dem, bland annat 

årets kvinnliga artist och årets musikvideo (http://www.nyhetskanalen.se/

1.1808886/2010/09/13/atta_mtv_priser_for_lady_gaga#). På årets Grammy-gala (februari 

2011) gjorde hon entré i ett stort ägg som hon stannade i tills hon skulle uppträda på scen. 

Aftonbladet skriver att man bara kunde skymta Lady Gaga genom ägget och att det är ett 

tecken på att hon är svårtillgänglig och ouppnåelig. Hon vann även på denna gala priset för 

årets kvinnliga popartist. (http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article8562430.ab).

5.2 Symbiosen mellan kändis och media

Efter presentationen av Lady Gaga vill vi även säga något om hur relationen mellan kändisar 

och media har sett ut historiskt samt hur relationen ser ut idag. För att anpassa rollerna till vår 

uppsats får ”kändis” representera Lady Gaga och ”media” dagspressen, som är de aktörer vi 

kommer att undersöka. Kändisar har varit beroende av media i alla tider (Evans 2005:19). 

Ordet ”kändis” är en översättning från engelskans ”celebrity” som i sin tur kommer ifrån 

latinets ord för ”celebritas” som betyder ”väl känd och populär”. Från början stod uttrycket 

för ett tillstånd, som på svenska skulle kunna översättas till ”kändishet” men idag används 

ordet för att beskriva en person (Boorstin 1961:57). Om vi utgår ifrån att kändisar är få 

personer som är väl kända, av många, behövs det ett medium som kan representera och 

förmedla bilden av kändisen för att publiken eller massan ska veta vem det är: ”Celebrity by 

definition requires mediation”. (Evans 2005:19) 

          Den amerikanska historikern Leo Braudy menar på att det alltid har sett ut såhär. I 

historien förmedlades bilden av kända personer, till exempel kungar, genom att de avbildades 

på mynt, som statyer, i målningar eller andra monument (Braudy 1992).

6. Tidigare forskning

För att hitta tidigare forskning kring ämnet har vi sökt strategiskt på google schoolar, DiVA, 

Stockholms Stadsbibliotek och universitetets databas efter arbeten om Lady Gaga. De träffar 

vi fick var främst musikvetenskapliga undersökningar och väldigt få handlade om Lady Gagas 

reproduktion i media. Ännu färre behandlade Lady Gaga ur ett postmodernistiskt perspektiv 
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men vi hittade två relevanta studier. Den ena är den tyska teater- och mediaforskaren Katrin 

Horns artikel. Hon argumenterar i “Camping with the Stars: Queer Perfomativity, Pop 

Intertextuality, and Camp in the Pop Art of Lady Gaga” för hur Lady Gaga använder sig av 

det amerikanska begreppet ”camp” för att strategiskt överleva i det konventionella 

mediaflödet. Horn utreder i artikeln hur Lady Gaga använder sig av teorier om camp för att 

hantera den dubbla bilden av henne som å ena sidan en unik stjärna och å andra sidan en 

konstruerad identitet. Begreppet ”camp” myntades av Susan Sontag och är ett samlat begrepp 

för det artificiella, teatraliska och ironiska uttrycket (Lindgren 2009:168). ”Camp” är ett 

postmodernistiskt fenomen och syftar även till gränsöverskridandet mellan kön och etnicitet 

och camp kan liknas vid ett särskilt tillstånd som kan skapa både ironisk distans och 

känslomässigt engagemang (Lindgren 2009:168). I artikeln jämför Horn Lady Gagas ” Haus 

of Gaga” med Andy Warhols ”The Factory” som båda är typiska exempel för “camp-kulturer” 

där homosexuella och transsexuella personer är framträdande. I sin slutsats argumenterar 

Horn för att innehållet inte längre är dolt av ytan utan att det är ytan som är innehållet. (http://

www-copas.uni-regensburg.de/articles/issue_11/11_11_text_horn.php)

         

Victor P Corona argumenterar i ”Memory, Monsters, and Lady Gaga” också för Lady Gaga 

som ”Warholian” och om hur ytan har övertagit innehållet. Han applicerar även andra 

postmoderna teorier som ”medierad persona” på Lady Gaga. Med medierad persona menar 

man masken eller den bilden av en person som visas upp i media (Evans 2005:19). Corona 

citerar Lady Gaga där hon själv säger att det inte finns någon medierad persona, en bild eller 

mask som hon bär upp, utan att det endast är hennes riktiga jag omvärlden upplever. (http://

www.cas.sc.edu/socy/faculty/deflem/Corona.pdf)

         

Det är intressant för vår studie att tidigare forskning om Lady Gaga också har utgått från 

postmodernistiska teorier och framför allt Katrin Horns studie ligger nära vår forskningsidé. 

Vi ska dock kombinera den postmoderna teoribildningen med den kritiska diskursanalysen. 

Det är en kombination som tidigare inte gjorts i undersökning av Lady Gaga och därför 

kommer vår studie att kunna generera ny kunskap inom det medievetenskapliga området. Vårt 

arbete är viktigt för att det kommer att kartlägga ett ännu outforskat område.
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7. Teoretisk ram 

7.1 Postmoderna teorier

Postmodernismen uppkom som teoretiskt perspektiv i mitten på 1900-talet som en opposition 

mot strukturalisterna, som Ferdinand Saussure, och idéerna om de ”stora berättelserna”. Man 

menade att världen varit styrd av metafysiska teorier som rationella helhetsförklaringar. 

Postmodernisterna vill ersätta detta synsätt med ett mikroperspektiv och se på varje diskurs 

för sig utifrån de aspekter som präglar just den. (Alvesson & Sköldberg 2008)

 

Den sociologiska teoretikern Dominic Strinati talar om postmodernismen ur ett 

populärkulturellt perspektiv. Enligt Strinati kan det postmoderna samhället ses som 

mediemättat där massmedierna tillsammans med populärkulturen innehar centrala positioner 

och därigenom makt att styra och forma alla typer av sociala förhållanden i samhället. Det 

betyder i förlängningen att vår verklighetsbild domineras av populärkulturella tecken. I den 

postmoderna världen blir yta och image allt viktigare på bekostnad av innehåll och substans. 

Vi konsumerar populärkulturella produkter inte för deras djupare värden och betydelser utan 

av helt andra, ytliga, skäl. Det är i det postmoderna samhället nästintill omöjligt att 

upprätthålla någon distinkt gräns mellan konst och populärkultur, alltså mellan det som 

tidigare i historien betecknats som fin- och fulkultur. Gränser suddas ut för kulturella uttryck 

och det faktum att yta går före innehåll bidrar till detta. Allt blandas och allt är en lek med 

tecken, pastischer och ironi. På liknande sätt karaktäriseras det postmoderna tillståndet av en 

upplösning mellan tid och rum. Den moderna världen har skapat ett globalt samhälle som 

präglas av samtidighet och omedelbarhet. De postmoderna mediernas intensitet påverkar tids- 

och rumsdimensionerna som blir allt svårare att greppa och detta skapar en känsla av 

gränslöshet. Den postmoderna kulturen blir en kultur utan gränser. (Strinati 1995)

Den ryske språk- och litteraturforskaren Mikhail Bakhtin har utvecklat teorier om det teatralas 

påverkan i den sociala ordningen (Bakhtin 1986:5). Hans egna beskrivningar och teorier om 

qarnevalesque berättar han om i Rabelais och skrattets historia. John Docker återberättar och 

jämför Bakhtins teorier med sina egna i Postmodernism and popular culture. Den traditionella 

karnevalen var ett forum under 1700-talet där gränser upplöstes mellan rika och fattiga, och 

mellan könen. Upphävandet av rang och social grupptillhörighet under karnevalerna hade stor 
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betydelse och alla ansågs jämlika (Bakhtin 1986:20). Det var, och är även idag, en festival där 

mat och musik och underhållning är centrala delar. Utmärkande för språket under de äldre 

karnevalerna var att det var ledigt och familjärt och inte alls högtidligt och formellt som det 

annars var framför allt i de högre kretsarna under 1700-talet. (Docker 1994:172-175) 

          Docker drar en parallell mellan Bakhtins teorier till dagens medieverklighet där olika 

medier utformas som och skapar samma slags atmosfär som vid karnevalen. Dåtidens 

marknadsplatser har ersatts av nutidens medieplattformar. Bakhtins menar att hierarkin i 

samhället kastas om då rika klär ut sig till tiggare och groteska varelser. Samtidigt är det ett 

forum där könsrollerna kastas om och män klär ut sig till kvinnor. Då som nu klär människor 

ut sig för att underhålla med den skillnaden att det förr i tiden var accepterat på en 

marknadsplats under karnevaltider medan det idag bland annat sker i medierna. Att klä ut sig 

kan vara ett sätt att uttrycka sig och visa sin passion för något som man under andra 

omständigheter inte får, kan eller vågar visa. Docker riktar kritik mot Bakhtins positiva syn på 

karnevalen för något som Bakhtin själv verkade bortse ifrån. Docker menar att karnevalerna 

förutom folkfesten hade ett bakomliggande ekonomiskt syfte och fungerade kommersiellt för 

exploatering av en stad eller ett land internationellt. Han kritiserar vidare Bakhtin för att inte 

nämna karnevalernas påverkan på människorna. Befolkningen som levde i städerna där de 

stora spektakulära och exotiska karnevalerna ägde rum byggde upp ett begär efter denna typ 

av festligheter och extraordinära fenomen. De påverkades starkt och kunde inte längre 

tillfredsställas av sin vardag. (Bakhtin 1986:14-20, Docker 1994:186-191)

Bakhtin talar även om två typer av pajas som förekommer i karnevaleska sammanhang. Den 

ena typen av pajas förklaras som löjlig och oskyldig och kan liknas vid en clown utan några 

bakomliggande intentioner. Den andra typen kallar Bakhtin för den maktfulla pajasen. Han 

eller hon är till skillnad från den löjliga och skyldiga pajasen medveten om sin roll och spelar 

den för att vinna något på det. Den medvetna pajasen är också någon som rör sig obehindrat 

mellan olika sociala grupper i samhället. (Docker 1994:199) 

         Den amerikanska medieforskaren Henry Jenkins har kommenterat Bakhtins teori om de 

två olika pajastyperna i Convergence Culture: where old and new media collide. Jenkins ser 

den medvetna pajasen som berättigad att inte delta i gemensamma sociala strukturer och har 

tillåtelse att förvirra, provocera och vara oförstående (Jenkins 2006:199).
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7.2 Diskursbegreppet

Med den kritiska diskursanalysen som metod medföljer ett antal teoretiska begrepp som vi 

kommer att använda oss av och som det därför kan vara lämpligt att förklara och definiera 

redan här i den teoretiska ramen. Den centrala termen inom metoden är diskurs som används 

på flera olika sätt. En grundläggande definition av begreppet och såsom vi kommer att 

använda diskursbegreppet är följande: en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (Fairclough 1995:18, Winther Jörgensen Phillips 2000:7). Fairclough har delvis 

utvecklat en egen vokabulär inom den kritiska diskursanalysen och för att förstå Faircloughs 

angreppssätt är det viktigt att vara insatt i hans teorier. Faircloughs kritiska diskursanalys är 

inte endast ett tillvägagångssätt utan även ett förhållningssätt, där den teoretiska 

utgångspunkten är kritisk till och ifrågasättande av upprätthållande strukturer. Fairclough ser 

diskurser som både konstituerade och konstituerande, det vill säga att de konstituerar 

(omformar) den sociala världen men konstitueras (speglas) samtidigt av andra sociala 

praktiker (Fairclough 1995:55). Det betyder att diskurser både styrs av och styr den rådande 

ideologin i samhället eftersom Fairclough ser diskurser som ideologiska (Fairclough 1995). 

Genom att analysera diskurserna kan man se om de reproducerar eller om de omstrukturerar 

en maktordning.

Den franska sociologen och filosofen Michel Foucault är en av förgrundsfigurerna inom den 

diskursanalytiska riktningen. Foucault var post-struktruralist och talade om sanningen som en 

diskursiv konstruktion och han menade att det finns olika slags kunskapsregimer som styr vad 

som är sant och falskt. Fairclough talar istället om ideologi som styrande faktorer av vad som 

betecknas som sanning. Både Foucault och Faircloghs teorier kopplas i slutänden till olika 

maktrelationer. Foucault menar att makten inte ligger hos utövaren utan att makten är 

produktiv och snarare förbinder relationer och bidrar till möjligheter och inte förtryck. Här 

instämmer inte Fairclough utan menar att makten upprätthålls av diskursordningar, att 

ideologi redan från början finns inlagrad i den diskursiva praktiken och således förlängs och 

vidmakthålls i den större sociala praktiken. Han uppmärksammar hur ideologi även styr 

medierna och hur en marketization of discourse påverkar hela mediernas struktur. Den 

kritiska diskursanalysen som Fairclough tillhör vill ändra på ett system av diskurser som 

upprätthåller maktordningar och åstadkomma social förändring. (Fairclough 1995:10-12, 14, 

42-43, Foucault 1993:11-15, Winther Jörgensen Phillips 2000:19)
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        Foucault ser diskursen som manifest och med en outtalad innebörd vilket betyder att allt 

som diskursen kan komma att innehålla redan funnits där från början (Foucault 1969:40). 

Foucault liknar strukturer vid kontinuitet och det är först när kontinuiteten upphävs som 

utsagor (tal och skrift) kan läsas utan påverkan från omgivande faktorer (Foucault 

1969:41-42). Han var intresserad av hur man talade om begreppen ”vansinne” och ”dårar” 

från 1600- och 1700- talet. Han menar att:”diskurserna om ’vansinne’ inte grundar sig på 

existensen av objektet ’vansinne’ utan av samspelet mellan de regler som under en given 

period tillåter objekten att framträda...” (Foucault 1969:48-49). I det här fallet gällande 

‘vansinne’ formas objektet av till exempel den medicinska diskursen och 

lagordningsdiskursen (Foucault 1969:48-49).

8. Metod

8.1 Tolkande/Kvalitativa metoder

Den metod som kommer att användas i denna uppsats är tolkande till sin karaktär. Med 

kvalitativa metoder är det möjligt att studera något på djupet för att kunna reflektera och 

förstå ett fenomen bättre, till skillnad från kvantitativa metoder som innebär en bredare studie 

på en ytligare nivå men där man dock lättare kan generalisera sina resultat (Bryman 1997). 

Vårt mål är att förstå den djupare relationen mellan Lady Gaga och pressen och därför har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ metod. De tolkande metoderna betonar att kontext, 

förförståelse och tidigare erfarenheter avgör hur man läser eller avkodar ett meddelande 

(Fiske 1990). Det är dessutom viktigt att tänka på när det gäller tolkande metoder att sociala 

fenomen av olika slag alltid har en inneboende mening och att de därför måste förstås i 

relation till sådant som kulturella traditioner och institutioner (Östbye et. al. 2003). Den 

kritiska diskursanalysen är beroende av social och kulturell förförståelse och blir än svårare 

att förhålla sig objektiv till (Fairclough 1995:61). Lady Gaga måste alltså förstås i relation till 

den sociala kontext hon är en del av (Östbye et. al 2003:74-75). Den tolkande metoden kräver 

att vi under vårt arbete är självreflexiva, metodkritiska och samtidigt visar respekt för den 

inverkan kontexten har för vår analys.
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8.2 Faircloughs kritiska diskursanalys

Inom det diskursanalytiska fältet finns det en rad olika inriktningar och Faircloughs kritiska 

diskursanalys utgör således bara ett av många angreppssätt (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:7) Faircloughs modell förutsätter en detaljerad textanalys och lägger således stort fokus 

vid det lingvistiska (Winther Jörgensen & Phillips 2000:8). I texten eller den kommunikativa 

händelsen strävar man sedan efter att finna diskurser (Fairclough 1995:55). Faircloughs 

angreppssätt erbjuder en lingvistisk verktygslåda som möjliggör en konkret analys som 

uppmärksammar sådant som man inte nödvändigtvis lägger märke till vid en enkel 

genomläsning (Winther Jörgensen & Phillips 2000:139). Detta och det faktum att Fairclough 

har en tydlig förankring i det lingvistiska gör metoden lämplig för denna undersökning då 

syftet är att analysera dagspressens sätt att beskriva och skriva om Lady Gaga. 

Genom att lyfta fram ett specifikt språkburk och ordval i kombination med lokaliserandet av 

diskurser inom mediadiskursordningen som samspelar med den sociala praktiken tror vi oss 

kunna finna relevanta resultat. Den kritiska diskursanalysen kombinerar således social och 

kulturell analys med textanalys (Fairclough 1995:53). De diskurser som vi lokaliserar i 

materialet ska kunna underbyggas med konkreta exempel i texten, och således förankras på 

textnivå. I relation till sociala och kulturella praktiker kan sedan diskurserna analyseras och 

erbjuda en ny, kreativ diskursblandning som visar på förändring i den diskursordning de ingår 

i. Om det inte finns en nyskapande interdiskursivitet bibehåller de ett mönster av samma 

diskurser som vanligtvis tillhör diskursordningen (Fairclough 1995:55). En central punkt 

inom den kritiska diskursanalytiska inriktningen är att man ser man språket och diskurs som 

både konstituerande och konstituerad (Fairclough 1995:54-55, Winther Jörgensen, Phillips 

2000:67-68). Det betyder att språkbruk och diskurser formar och omformar sociala strukturer 

och processer samtidigt som de kan spegla sociala strukturer som finns i samhället 

(Fairclough 1995:54-55, Winther Jörgensen & Phillips 2000:67-68).

 

Implikationen kritisk i kritisk diskursanalys syftar på forskarens vilja att genom att 

uppmärksamma olika maktförhållanden i samhället, som upprätthålls genom språkbruket, 

synliggöra dem genom den diskursiva praktiken och bidra till social förändring (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:69). Den kritiska diskursanalysen är således en del av kritisk 

forskning och bör därför betraktas som politiskt engagerad liksom att man ser diskurser som 

12



något som fungerar ideologiskt. (Winther Jörgensen & Phillips 2000:69-70). Diskurser och 

framförallt diskursordningen kan även upprätthålla makt och ordningar i samhället 

(Fairclough 1995:67). Den ideologiska dimensionen innebär att det enligt kritiska 

diskursanalytiker såsom Fairclough finns diskurser som är ideologiska liksom att det tvärtom 

finns diskurser som inte är ideologiska, på samma sätt som det finns diskursiva samt icke-

diskursiva praktiker (Winther Jörgensen & Phillips 2000: 152-153).

      

Fairclough menar att varje kommunikativ händelse (text) har tre dimensioner; det är en text, 

det är en diskursiv praktik och det är en social praktik. Dessa tre dimensioner utgör 

Faircloughs tredimensionella modell - den modell som vi kommer att använda oss av i 

analysen av vårt material. (Fairclough 1995:57) (se figur 1)

Figur 1.  Faircloughs tredimensionella modell

Med Faircloughs modell som utgångspunkt ska en text analyseras på tre olika nivåer. På 

textnivå - den första nivån - ser man till textens lingvistiska uppbyggnad. På den diskursiva 

praktikens nivå - den andra nivån - handlar det om att uppmärksamma de diskurser och genrer 

som kan kopplas till texten och se till de produktions- och konsumtionsprocesser som 

13



påverkar texten. På den sociala praktikens nivå - den tredje nivån - kopplas den första och den 

andra nivån ihop och ses i förhållande till den bredare sociala praktiken som de är en del av. 

Här handlar det om att undersöka hur den diskursiva praktiken reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen samt vilka konsekvenser detta har för den 

bredare sociala praktiken. (Fairclough 1995)

För var och en av de tre nivåerna i den tredimensionella modellen ställer Fairclough upp ett 

antal analysverktyg. Dessa analysverktyg kan ses som konkreta redskap för att underlätta 

analysen av texten. Det finns alltså olika analysverktyg att applicera på den text som ska 

analyseras, men det är forskningsproblemets utformning som avgör vilka verktyg som är 

lämpliga för varje analys. Alla de analysverktyg som tillhandahålls för varje nivå behövs 

alltså inte för varje text och kan också användas olika. (Winther Jörgensen & Phillips 2000)

På den första nivån (text) är det framför allt vilka ordval som är utmärkande för texten och ger 

texten dess karaktär, vilka metaforer som återfinns i den och hur grammatiken ser ut, som är 

de mest betydelsefulla verktygen för att kunna säga något om textens egenskaper, som också 

är målet för denna nivå. Det är en deskriptiv analys som konkret redogör för vad som finns i 

texten. (Fairclough 1995:61)

          Två grammatiska element som Fairclough använder sig av är modalitet och transitivitet. 

Transitivitet innebär att man tittar på vem eller vad som blir agenten till en utförande handling 

i texten. Då vi inte ska jämföra olika parter eller granska vem som utmålas som ansvarig för 

någon speciell handling utan titta på hur Lady Gaga reproduceras i dagspress, kommer vi inte 

att använda oss av verktyget transitivitet. Modalitet betyder vilket sätt och vilken attityd 

talaren (skribenten) har till texten och till läsaren samt till subjektet de behandlar. Talaren 

förbinds på olika sätt med sina påståenden i texten och modaliteten mäter i vilken grad talaren 

instämmer i en sats. Modaliteten kan i detta fall översättas till i vilken utsträckning 

journalisten lämnar utrymme för egna tolkningar och reflektioner för läsaren eller om de i hög 

grad tvingar på läsaren sina egna åsikter. Man bör också skilja mellan objektiva och 

subjektiva modaliteter, det vill säga om det finns ett synligt objekt eller ej i satsen. Eftersom 

vi analyserar dagspress är det viktigt att påpeka att medier ofta använder sig av objektiva 

modaliteter. Man utelämnar således subjektet som t.ex. i ”Den är farlig” istället för att ”Vi 

anser att den är farlig”. Användandet av objektiv modalitet är något som främjar och speglar 
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mediernas auktoritet. Det här verktyget passar bra för vårt syfte eftersom vi vill undersöka 

just hur Lady Gaga framställs. Vi ska använda oss av modaliteter för att se hur skribentens val 

av grammatisk utformning påverkar reproduktionen av Lady Gaga. (Fairclough 1995) 

På den andra nivån (diskursiv praktik) är textproduktion och textkonsumtion, samt 

intertextualitet och interdiskursivitet viktiga begrepp och tillika analysverktyg. Det handlar 

om att kartlägga hur texten är producerad och hur den är tänkt att konsumeras, vilka faktorer 

som påverkar detta och hur det märks i den konkreta textens utformning. Därtill handlar det 

om i vilken utsträckning det förekommer intertextualitet och interdiskursivitet i texterna, det 

vill säga i hur stor utsträckning de bygger på tidigare texter (intertextualitet) och vilka 

diskurser de bygger på (interdiskursivitet). Detta för att kunna säga något om hur tidigare 

texter aktualiseras i texten och hur de olika diskurserna samverkar med varandra genom 

texten. Det finns olika typer av intertextualitet. Manifest intertextualitet innebär en markant 

form av intertextualitet där texten uppenbart bygger på tidigare texter och refererar till dem. 

En mindre uppenbar intertextualitet är när texten implicit bygger vidare på tidigare texter.

På den tredje nivån (social praktik) kopplas de tidigare nivåerna ihop genom de resultat som 

framkommit och dessa sätts i ett större sammanhang. Det handlar om ekonomiska, politiska 

och kulturella förhållanden som påverkar den kommunikativa händelsen (Fairclough 1995). 

Begrepp ur sociologin som ideologi och hegemoni används som analysverktyg här 

(Fairclough 1995). Det är här på den sociokulturella nivån som analysen går utanför den 

diskursiva praktiken och ser till den bredare sociala praktiken som vår teoretiska ram blir 

användbar. Den teoretiska ramen är avgörande för att kunna sätta in resultaten från text- och 

diskursiv nivå i en större kontext (Winther Jörgensen & Phillips 2000).

Som vi tagit fasta på i vår teoretiska ram innehåller Faircloughs angreppssätt även teori. 

Metoden är således förutom ett tillvägagångssätt även ett teoretiskt förhållningssätt. Det här 

betyder att vi redan genom valet av den kritisk diskursanalys som metod sätter på oss de 

kritiska glasögonen och således förhåller oss kritiskt till texterna vi analyserar.

15



8.3 Metodreflektion

Då metoden som vi kommer att använda oss av i denna uppsats är tolkande kommer analysen 

att bygga på just våra egna tolkningar. Detta är något vi måste vara uppmärksamma på och ha 

i åtanke för att undvika alltför subjektiva tolkningar i analysen som inte går att spåra i 

materialet. Det kommer att handla om en så kallad dubbelhermeneutik då vi tolkar en redan 

tolkad verklighet, något som borde påverka alla samhällsvetare som använder sig av tolkande 

metoder (Alvesson & Sköldberg 2008). När vi går in på den ideologiska nivån i den kritiska 

diskursanalysen påverkas även våra tolkningar av rådande strukturer och processer i samhället 

vilket leder till en slags trippelhermeneutik (Alvesson & Sköldberg 2008). Det här måste vi 

hela tiden ha med oss i arbetet och under processens gång noggrant överväga på vilken nivå 

tolkningen befinner sig. För oss är det oundvikligt att inte utgå ifrån ett västerländskt 

perspektiv då det är den värld vi lever i men vi ska i den utsträckning det är möjligt försöka se 

verkligheten från ett utomstående perspektiv för att nå valida resultat. Samtidigt som vi 

strävar efter djupare förståelse måste vi för att inte påverka resultatet med egna värderingar, 

ha ett distanserat förhållande till materialet (Bryman 1997:89). Eftersom vi valt en tolkande 

metod och samtidigt strävar efter vetenskaplighet är det viktigt att vi tänker på alla de små 

detaljer som formar analysen och således resultatet. Vi måste hela tiden ifrågasätta våra egna 

tolkningar av materialet. Vi tror dock att det finns många fördelar och förtjänster med den 

valda metoden. Som tidigare sagts kommer den att ge oss möjlighet att gå djupare och förstå 

materialet mer än på ytan och vi tror att den kritiska diskursanalysen kommer att hjälpa oss att 

få djupare förståelse för det vi vill undersöka; sambandet mellan Lady Gaga och dagspress.

9. Analys och resultat

9.1 Analys av text och diskursiv praktik

De tio artiklarna har analyserats var för sig på de två första av de tre nivåerna i Faircloughs 

tredimensionella modell (se figur ovan). Beträffande den tredje nivån i Faircloughs modell 

kommer vi att göra en gemensam analys för alla texter som utgör materialet. Detta för att den 

här dimensionen i analysen befinner sig på en makronivå där kontextualiseringen är central. 

Därför anser vi det mer fruktbart att göra denna analys gemensamt för samtliga texter för att 

kunna utläsa mönster och tendenser i artiklarna. Resultatet av analyserna nedan är utskrivna i 

löpande text. Vi har kursiverat de analysverktygen vi använder oss av.
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Artikel 1: ”Lady Gaga meat dress: The ‘Bad Romance singer rocks raw fashion at 2010 MTV 

Video Music Awards” ur NY Daily News

Text

Utmärkande ordval för den här texten är till exempel ‘fleshy’ (köttig), ‘eccentric’ (excentrisk), 

‘squeamish’ (blödig), ‘outlandish’ (bisarr) och ’raw fashion’ (rått mode) för att dessa ord 

förstärker känslan av att Lady Gagas köttklänning är en sensationell händelse. Modaliteten 

sanning är i denna text relativt stark då den inledande meningen ”there’s only one way to 

describe it: meat dress” på ett övertygande sätt slår fast att det bara finns ett sätt att beskriva 

händelsen på och skribenten förhåller sig därmed objektiv till händelse, läsare och objekt, 

samt använder sig av en objektiv modalitet då det uttryckligen inte står att det är en personlig 

åsikt utan snarare skulle kunna vara en allmänt vedertagen inställning. Formuleringen ”Even 

the 64-year-old pop star seemed a bit squeamish...”, som syftar på Chers reaktion när Lady 

Gaga kramar om henne med köttklänningen, betonar det spektakulära klädvalet. Texten till sin 

karaktär är ändå mer formel än tvärtom då den skapar ett slags avstånd mellan skribenten och 

läsaren för att skribenten är relativt anonym i texten och inte talar direkt till läsaren.

Diskursiv praktik

Det här är en konventionell nyhetsartikel inom underhållningsjournalistiken och texten är 

producerad på ett sätt som känns igen för tabloidpressen. Artikeln sticker inte ut på något sätt 

utan den är lika delar informerande och sensationsinriktad. Det handlar inte om att förmedla 

några personliga åsikter utan om att redogöra för en händelse och genom att välja vissa 

utmärkande ord blir texten mer intressant för läsaren. Texten är tänkt att konsumeras på ett 

sådant sätt att det först och främst ska gå fort att läsa den och därför är den lättbegriplig och 

enkel. Artikeln bygger på tidigare texter om Lady Gaga och uppvisar därför ett mått av 

intertexualitet. Texten refererar specifikt till då Lady Gaga förra året bar en köttbikini på 

framsidan av Vogue Hommes Japan, vilket exemplifierar en manifest intertextualitet. När 

skribenten beskriver Chers reaktion på köttklänningen indikerar det till att Lady Gaga är mer 

extrem än Cher någonsin varit och det bygger intertextuellt på tidigare händelser kring Cher, 

och kläder hon burit. Interdiskursivt är det framför allt en informationsdiskurs som framträder 

i texten på grund av textens överordnade informativa karaktär. En annan diskurs som är synlig 
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i texten skulle kunna benämnas tabloidjournalistikdiskursen. I kombination med det finns en 

konsumtionsdiskurs i texten som på ett sätt hör ihop med detta och gör händelsen till en 

produkt som det ska finnas ett intresse i att konsumera. Därtill skulle man kunna lägga till en 

konfliktdiskurs i och med att PETA (People for the ethical treatment of animals):s grundare 

Ingrid Newkirk kommenterar köttklänningen och fördömer den genom att säga: meat is 

something you want to avoid putting on or in your body.” Och verkar minst sagt äcklad av 

Lady Gaga: ”After time spent under the TV lights, it would smell like the rotting flesh that it 

is and likely be crawling in maggots.” Att Daily News väljer att ha med uttalanden från PETA 

ger läsaren känslan av att det finns en konflikt här. Att de dessutom får stå oemotsagda ger en 

bild av att Lady Gaga står själv på sin sida och har de flesta emot sig; närmast en 

mobbningsdiskurs framträder här. Avslutningsvis finns en slags kändisdiskurs närvarande i 

texten då ett tydlig element för att denna händelse är värd att uppmärksamma handlar just om 

att Lady Gaga är en känd person och det är yta, skvaller och skandaler som står i fokus när 

man talar om kändisar.

Artikel 2: ”Lady Gaga ‘meat dress’ shocks MTV Video Music Awards” ur Metro UK

Text

Texten bygger upp en atmosfär av att det som har hänt är något ovanligt då adjektiv som 

’controversial’ (kontroversiell) och ’outrageous’ (skamlig/upprörande/skandalös) används för 

att beskriva köttklännings-incidenten. Även ‘shocks’ i rubriken indikerar till detta. Skribenten 

gör ett tydligt markerande att det här är något som kommer att väcka starka reaktioner: ”... 

and her latest outfit is sure to anger animal rights activists.” Det betyder att den modalitet som 

präglar texten är sanning: det råder inte några tvivel om att det här är en händelse som skapar 

en konflikt mellan Lady Gaga och djurrättsorganisationer. Texten är till sin karaktär lättläst 

och det finns en distans mellan skribent och läsare. Det är tydligt att det är en skandal som 

inträffat, något som tidningen Metro vill uppmärksamma för att skapa ett intresse kring 

händelsen och locka till läsning. Texten innehåller ett uttalande av Lady Gaga där hon säger: 

”I never thought I´d be asking Cher to hold my meat purse”. Lady Gaga får här komma till 

tals i texten och tillägget ”Gaga joked” gör att läsaren får en bild av att Lady Gaga tycker att 

det hela är komiskt.
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Diskursiv praktik

Den här artikeln sammanfattar MTV-galan på ett snabbt och enkelt sätt och den händelse man 

dröjer vid är just köttklänningen. I övrigt beskrivs andra artister som var där och vann priser. 

Dessutom behandlar den här texten även de övriga klänningar som Lady Gaga bar under 

kvällen. Den är således producerad för att sammanfatta galan men köttklänningen får mycket 

utrymme för att den lockar till läsning vilket betyder att information varvas med sensation och 

det är något som underlättar konsumtionen av texten för läsaren. Det intertextuella blir 

betydande då det gäller att sätta in händelsen i en större kontext och att Lady Gaga vid ett 

tidigare tillfälle burit en ”beef bikini” på framsidan av japanska Vogue omskrivs - en manifest 

intertexualitet. I samma mening finns ett påstående om att det kommer att väcka känslor hos 

djurrättsaktivister även denna gång ”... and her latest outfit is sure to anger animal rights 

activists”. Texten visar upp en interdiskursiv mix då den präglas av en konsumtionsdiskurs, 

tabloidjournalistikdiskurs och informationsdiskurs, som på många sätt går hand i hand och 

påverkar varandra. Inte främst genom den blandning av information och sensation som 

uppstår som nämndes tidigare: man vill informera på ett lustfyllt och lättsamt sätt.

Artikel nr. 3: ”Lady Gaga’s meat dress angers animals rights groups” ur Guardian

Text

Texten befäster bilden av Lady Gaga som den spektakulära artisten i och med påståendet ”It 

was a touch outré, even for the queen of extreme.” Att man väljer att kalla henne för ”the 

queen of extreme” är ett starkt påstående med modaliteten sanning. Den här artikeln beskriver 

på ett utförligt sätt händelsen med köttklänningen vilket ger den en personlig karaktär och 

skapar en närhet mellan skribent och läsare. Texten är publicerad dagen efter galan och 

beskriver inledningsvis reaktionerna som kommit. PETA-grundaren Ingrid Newkirk får 

komma till tals och hon säger bland annat att köttklänningen kan få ”detrimental 

effects” (skadliga effekter) för Lady Gagas skivförsäljning. Det är således konflikten mellan 

Lady Gaga och djurrättsaktivister som det fokuseras kring, och de konsekvenser som 

köttklänningen kan medföra. Att artikeln är utförlig gör att den inte känns varken lättsam eller 

”snabb”. Det faktum att Lady Gaga vann hälften av alla priser på galan är en sekundärsak som 

hamnar långt ner i texten. I texten spekuleras det i om Lady Gagas klädval skulle vara en följd 

av att ”...she is running out of ideas.” Det är en beskrivning som säger något om den 
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särställning som Lady Gaga har som experimenterande fashionista. Texten behandlar också 

det tacktal som Lady Gaga höll i samband med att hon vunnit pris på galan. I det talar hon om 

den ”don´t ask, don´t tell”-princip som finns i USA gällande avvikande sexuell läggning inom 

militären.

Diskursiv praktik 

Den här artikeln bygger på tidigare texter dels om Lady Gaga som person och det redogörs 

även för tidigare spektakulära utstyrslar hon har haft. En form av manifest intertextualitet är 

omnämnandet av den köttbikini som Lady Gaga tidigare poserat i, med tillägget ”penchant for 

meaty attire” (förkärlek för köttig klädsel). Att Lady Gaga beskrivs uppvisa ett ’poker face’ 

refererar intertextuellt till en av hennes största hits som heter just Poker Face. Även den 

förklaring som ges angående ”don’t ask, don’t tell”-principen som innebär att öppet bi- och 

homosexuella värnpliktiga i USA riskerar att avskedas aktualiserar en intertexualitet som 

knyter an till tidigare texter och diskussioner om denna policy. Att Lady Gaga väljer att 

uppmärksamma detta i sitt tacktal är ett tydligt markerande från hennes sida där hon tar 

ställning för människor som får en negativ särbehandling på grund av att de faller utanför den 

normativa heterosexualiteten. Lady Gagas tal får här en politisk dimension och hon gör ett 

tydligt politiskt ställningstagande då texten beskriver hur hon ”also highlighted her 

commitments...” gentemot SLDN (Servicemembers legal defence network). Den diskurs som 

kanske främst framträder i texten är en underhållningsdiskurs då det finns ett tydligt fokus 

kring händelsen som en sensationell skandal. Det är köttklänningen som är i fokus texten 

igenom då både klänningen beskrivs ingående och de reaktioner den skapat. Således gör sig 

en modediskurs också synlig: ”The dress - cut asymetrically and with a cowl neck...” och då 

meningen avslutas med ”...for those with a sartorial bent” framträder även en ironidiskurs och 

händelsen tillskrivs på så sätt en ironisk underton. Genom beskrivning en köttklänningen 

skapas ett nytt sätt att tala om mode; termer hämtade från slakt- och köttindustrin sätts helt 

plötsligt i relation till mode för att beskriva ett udda klädval. En kreativ hybriddiskurs uppstår 

som skulle kunna benämnas en köttmodediskurs. Det finns vanligtvis ett uttalat sätt att tala 

om mode; man vill beskriva material, skärningar, mönster, o.s.v. Det görs också inledningsvis 

på ett konventionellt sätt, med en ”vanlig” modediskurs, där tidigare klädval från Lady Gagas 

sida tas upp (”there have been dresses adorned with Kermit the Frog, an outfit of transparent 

plastic bubbles...”). Köttklänningen skapar dock ett behov av att beskriva klädseln med 
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”köttiga” termer och det är något nytt. Utöver det finns även en konfliktdiskurs i texten som 

uppmärksammas redan i rubriken (”...meat dress angers animal rights groups.”) Överordnad 

är en informationsdiskurs i kombination med en konsumtionsdiskurs. De båda styr texten till 

att vara informativ men det är ett material som är kommersiellt gångbar: Lady Gaga säljer. De 

olika diskurserna som går att identifiera i texten ger upphov till en slags interdiskursiv 

blandning för att det på ett naturligt sätt inte hör ihop.

Artikel nr. 4: ”Lady Gaga explains her VMA raw meat dress” ur USA Today

Text

Ett utmärkande ordval som återfinns i den här texten är ’came under fire’ (besköts), som inte 

kan anses vara en slumpmässig utan en högst medveten formulering från skribentens sida. 

Därtill beskrivs Lady Gaga som ’teary-eyed’ (tårögd) vid ett tillfälle då hon tog emot pris på 

galan vilket indikerar att Lady Gaga skulle vara mycket tacksam och ödmjuk inför detta. I den 

här texten finns det en relativt synlig skribent som förhåller sig till texten på ett sådant sätt att 

det som sägs anses vara sant. Därför blir modaliteten sanning påtaglig, och tydligast blir det i 

och med påståendet ”came under fire”. Den här texten beskriver inte händelsen med 

köttklänningen speciellt ingående utan fokuserar på den förklaring till klädvalet som Lady 

Gaga gav till Ellen Degeneres (amerikansk talkshowvärd) dagen efter galan. Texten är 

okonstlad, och inte alls ironisk som ämnet inbjuder till, utan innehåller en kort och koncis 

redogörelse av händelsen. Det här gör texten till sin karaktär enkel och aningen formell och 

det skapar en viss distans mellan läsare och skribenten. Lady Gaga citeras i texten och 

beskriver klänningen som ett ställningstagande och ett bevis för att hon står upp för sina 

mänskliga rättigheter. Klänningen ska ses som en symbol för att vi ska ”fight for our rights”, 

och kallar sig själv för ”the most judge-free human being on the earth”. Hennes förklaring till 

köttklänningen får stå oemotsagd vilket kan tolkas som att hennes syn på det hela lyfts fram 

som något positivt. Hon vill ta vara på sina rättigheter för annars har hon snart, som hon 

uttrycker det: ”as much rights as the meat on our own bones”. Och avslutar med ”... I’m not a 

piece of meat”. Artikelns fokus på Lady Gaga förklaring ger texten en allvarsam ton, 

samtidigt rundas den av med att återge hur Ellen Degeneres ska ha presenterat en ”veggie 

bikini” för Lady Gaga och ”suggested she try that next time she wants to make a statement”, 

vilket ger artikeln ett lättsamt avslut.
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Diskursiv praktik

Texten är producerad enligt en enkel nyhetsmall, och konsumeras med lätthet. Den är tänkt att 

konsumeras snabbt, det ska inte ta lång till att ta in den information som artikeln förmedlar. 

Läsaren förväntas dock känna till vem Ellen DeGeneres är, vilket blir en form av 

intertextualitet, för det nämns inte uttryckligen och det är möjligtvis något som skulle kunna 

försvåra intaget av information för en del läsare (men man ska komma ihåg att det här är en 

artikel hämtad från en amerikansk tidning). Den tidigare nämnda kommentaren ”came under 

fire” syftar på att Lady Gaga för ett tag sedan skapade uppståndelse då hon hade en köttbikini 

på sig vid en fotografering för japanska Vogue. Det finns alltså en intertextualitet här som 

används för att problematisera köttklänningen och formuleringen ”Gaga was again wearing 

meat” sätter in händelsen i ett större sammanhang. Därför skapar denna intertextualitet även 

en diskursiv prägel på texten som består i att Lady Gaga är provokativ och man vill tala om 

händelsen som en del av något större med bakomliggande implikationer. Att Lady Gaga 

offentligt tvingas försvara sitt val och klädmaterial gör att en slags försvarstalsdiskurs präglar 

texten. Den framträdande dikursen är annars en informationsdiskurs, och en 

konsumtionsdiskursen som den så ofta kombineras med, så även i detta fall. Texten visar inga 

prov på någon kreativ diskursblandning och är därför inte nyskapande. I och med att artikeln 

rundas av med Ellen DeGeneres förslag på en ”veganbikini” skapas avslutningsvis utrymme 

för en ironidiskurs.

Artikel nr. 5: ”Lady Gaga’s meat dress divides opinion” ur The Telegraph

Text

Köttklänningen beskrivs i artikeln som gjord av ’cuts of beef’ vilket kan översättas till 

’styckningsdelar av nötkött’. Det här är ett starkt utmärkande ordval som beskriver klänningen 

på ett negativt sätt. Det är en beskrivning som lägger värdering i hur klänningen ska tolkas av 

läsaren. I övrigt är texten till sin karaktär inte alls överdriven utan tvärtom relativt sparsam 

med utmärkande formuleringar. Den redogör istället sakligt för Chers och PETA:s reaktioner 

på köttklänningen, och Lady Gagas förklaring av densamma. De olika utomstående 

synvinklarna på saken sätter en formell prägel på texten och det är inte skribentens egna 

åsikter som förs fram. Texten byggs upp kring de olika uttalandena och Chers kommentar till 
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klänningen, vilken hon valde att twittra om, finns med tidigt i artikeln. Det faktum att Cher tar 

Lady Gagas parti och skriver att som ett ”art piece it was astonishing!”, gör att skribentens 

inledande beskrivningen av klänningen mildras något.

Diskursiv praktik

Det här är en text som är snabbproducerad och består av olika synpunkter utan att vara 

särskilt sammanhållen vilket påverkar hela dess karaktär och gör att texten på ett enkelt och 

lättkonsumerat sätt går att överblicka och ögna igenom. Texten är producerad för att skildra 

de olika åsikter som finns kring huruvida klänningen var ett bra eller dåligt val från Lady 

Gagas sida och den producerar därför en publik som börjar fundera kring detta och läsare som 

själva tvingas reflektera över köttklänningen och kanske i slutändan tar ställning i frågan. 

Texten bygger således intertextuellt på tidigare texter om köttindustrin och vad som är rätt och 

fel i vårt förhållande till djur. Interdiskursivt är en informationsdiskurs dominerande i artikeln 

men dess enkla struktur och snabbproducerade karaktär gör att en konsumtionsdiskurs sätter 

sin prägel på texten. Därutöver ser vi en konfliktdiskurs och även en försvarstalsdiskurs i och 

med att både PETA och Lady får komma till tals.

Artikel 6 : ”Lady Gaga’s meat dress at VMAs angers other celebs and animal rights groups” 

ur Guardian

Text

Flera av de utmärkande ordvalen kretsar kring ämnet kött och ordval som ’nice bit of 

gump’ (fin del av rumpan) och ’prime cuts of raw meat’ (första klassens köttstycken av rått 

kött) ’offal outfit’ (klädsel av slaktavfall) beskriver Lady Gaga och hennes klänning med 

köttiga termer. De köttrelaterade ordvalen används även som metaforer för något annat. Ett 

exempel är ’raising the steaks’ (höja biffarna) som kommer från ’rais the stakes’ som 

vanligtvis är ett uttryck som används i spel och betyder ’höja insatserna’. Detta uttryck är en 

blandning av en metafor och ordlek och understryker en skämtsam och ironisk ton. Metaforen 

”that got everyone in a right old stew” (… som fick alla i en rätt gammal gryta) syftar också 

till mat och kan kopplas till köttklänningen. Efter Chers och Eminens uttalanden kommer 

nästa stycke där ”… Ingrid Newkirk agreed …”. Att beskriva näste talare som att hon ”håller 

med” indikerar på att de, eller vi alla, står på en sida och Lady Gaga, själv, på den andra. En 
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modalitet av sanning kan utläsas i första meningen ”she likes raising the steaks .. ”. 

Skribenten tillskriver sig själv en auktoritär positionen och uttalar sig om vad Lady Gaga 

gillar. Exemplet ”… but has Lady Gaga gone too far this time?” ger upphov till att vi 

tillsammans (skribenten och läsare) ska avgöra huruvida Lady Gaga gått för långt eller inte. 

Artikeln innehåller fyra kommentarer; från Eminem, PETA:s grundare, Lady Gaga och sist 

finns en kommentar från en slaktare. Hans uttalanden spelar på en hög grad av ironi och 

texten avslutas med hans beskrivning av klänningen: ”what’s more, you can cook it 

afterwards”.

Diskursiv praktik

Texten informerar om galan och redogör för Lady Gagas klädval och vi kan se en 

övergripande informationsdiskurs. Men vissa ordval som ‘whopping’ (jätte-, väldig-) och 

användandet av talspråksord som ’er’ och ’eh’ sätter en lättsammare ton till texten och 

interdiskursivt samsas en informationsdiskurs med en tabloidjournalistiksdiskurs. 

Talspråkorden tar ner texten till en personligare och med informell nivå och gör den 

lättkonsumerad. I och med att skribenten ställer frågor till läsaren, i texten och användandet 

av talspråk används en samtalsdiskurs. En ironidiskurs är framträdande och bygger 

interdiskursivt på att läsaren har tidigare erfarenheter av fenomenet ironi . Ett exempel på de 

ironiska inslagen i texten är ”what’s more you can cook it afterwards”. Skribenten förutsätter 

att läsaren vet vem Lady Gaga är och spelar intertextuellt på tidigare texter om Lady Gaga. 

Denna intertextualitet går att se i exemplet ”but has Lady Gaga gone too far this time?” Den 

ironiska diskursen blandat med hur talarna presenteras skapar ett avstånd till objektet Lady 

Gaga. Flera exempel i texten gör att Lady Gaga står ”utanför” och att det är ok att utesluta 

henne; ”has she gone too far this time?” ”Cher … kept her distance”, ”Marshall said he didn’t 

want to be sat next to a pile of raw meat”, ”Peta founder Ingrid Newkirk agreed”. Avståndet 

till Lady Gaga som skapas i dessa exempel, tillsammans med köttklänningen bygger en 

oåtkomlig atmosfär kring henne och hon upplevs i texten som overklig, och som utomjordisk 

eller och vi utläser en fantasifigursdiskurs. Samma exempel gör att vi även upplever en sorts 

utfrysnings- eller mobbningsdiskurs.
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Artikel 7 : ”Lady Gaga, dressed like a dog’s dinner! But is offal MTV outfit real or fake?” ur 

Daily Mail

Text

I den inledande meningen finns ett utmärkande ordval och även metafor ”… some guts to 

wear”. I meningen leker man med dubbelbetydelsen av ‘guts’ som både kan betyda kurage 

och inälvor. ’Sparking outrage’ (tände upprörande gnistor) är ett ordval som ger energi till 

texten. Att ta med Chers jämförande med sina och Lady Gagas kläder i texten understryker 

hur extremt Lady Gaga är klädd: ”Back in the day, I used to get thrown off MTV for wearing 

things like this (Chers avslöjande body) that seem so tame now”. Lady Gaga får extra mycket 

uppmärksamhet i texten då skribenten tar med andra artisters kommentarer som behandlar 

henne. Texten är relativt objektiv och skribenten indikerar inte till en auktoritär position utan 

texten förhåller sig saklig och förklarande. Utformningen är av informerande karaktär och 

med kommentarer från Cher, Ellen DeGeneres, Katy Perry och Lady Gaga. Lady Gaga och 

hennes klänning är objekten i texten.

Diskursiv praktik

Texten är producerad för att redogöra för MTV-galan och lägger stort fokus på Lady Gaga 

bland många andra artister. Intertextuellt kan man avläsa att de som känner till Lady Gaga 

sedan tidigare vet att hon är kontroversiell och sensationell och därför vill läsa om henne. Det 

kan vara därför hon får störst fokus i artikeln, tidningen vet att Lady Gaga säljer, således finns 

en konsumtionsdiskurs närvarande. Texten är lättkonsumerad och informerande. Vi kan se en 

manifest intertextualitet i stycket där skribenten informerar om hur Lady Gaga tidigare 

uppträtt i köttbikini i japanska Vouge. Det finns en viss grad av kreativ interdiskursivitet. Fler 

diskurser som syns i texten är en informationsdiskurs, en underhållningsdiskurs och en 

modediskurs och de används på ett innovativt sätt. Skribenten rör sig mellan de olika 

diskurserna och drar sig inte för att kombinera de med varandra. Medan det är en 

informerande text utvecklas berättandet genom att låna element från framförallt en 

ironidiskurs, exempel ”It’s a dress that certainly took some guts to wear”. En modediskurs 

ligger över hela texten då den främst behandlar just klädval, och förutom Lady Gagas även 

Chers och Katy Perrys.

25



Artikel 8: ”Lady Gaga’s meat dress and more: parsing the pop star’s VMA fashion choices” ur 

Washington Post

Text

Skribenten använder ordval som ‘shredded’ (styckad), ‘slab’ (tjock, klibbig bit) ’fleshed-out 

version’ (utköttad version) ’bloody-looking’ (blodigt utseende) för att beskriva klänningen. I 

den första meningen, som förstärker känslan av något obskyrt och groteskt. I meningen ”Lady  

Gaga wouldn’t be Lady Gaga if she didn’t show up … in at least one over-the-top ensemble” 

gör skribenten ett auktoritärt påstående och modaliteten är sanning. Senare i texten använder 

hon dock ”So perhaps this wasn’t an example of Miss ’Bad Romance’ at her most original” 

vilket införlivar en mer ödmjuk ton till texten och ger utrymme för andra tolkningar än att 

klänningen är det mest extrema. Texten är utformad som en krönika och skribenten är 

närvarande och explicit i exemplet ”My colleague Melissa Bell …” och även i ett senare 

stycke där skribenten även uttrycker sina egna åsikter om Lady Gagas klädval; ”I ultimately 

liked the McQueen gown more”. Språket är snabbt och informativt men med en subjektiv 

vinkel eftersom talaren är närvarande och uttrycker egna åsikter i större delen av texten.

Diskursiv praktik

Trots att talspråket och ordet ’um’ förekommer i texten och andra ord med lättare ton används, 

känns texten inte så lättkonsumerad som man kan tro. Den tar upp historisk information om 

hur kött som klädesplagg har används tidigare och annan information som gör att den blir 

tyngre. Texten gör anspråk på tidigare texter kring hennes framträdande i köttbikini i japanska 

Vouge, som är en manifest intertextualitet, även informationen om tidigare köttmode är 

exempel på samma intertextualitet. En grad av interdiskursivitet syns i texten och vi kan 

utläsa en sensationsdiskurs och ironidiskurs, (“And I’m not a piece of meat” Well, all right 

then). Informationsdiskursen blandas med underhållningsdiskursen som resulterar i en 

interdiskursiv blandning. Mixen av den ironiska diskursen och informationsdiskursen skapar 

ett avstånd till objektet Lady Gaga. Den ironiska diskursen ironiserar över Lady Gaga som 

person och det är till stor del skribenten som ansvarar för detta.
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Artikel 9: ”Lady Gaga’s meat dress is preserved for ever – as beef jerky” ur Independent

Text

Hela det inledande stycket har en ironisk skämtsam ton som intertextuellt följer med hela 

texten igenom: “Few people think of turning their frock (klänning) into a pub snack”. 

Ordvalet “Infamous meat dress” slår fast att klänningen är okänd. Ordvalet ’carnivorous 

couture’ (köttigt mode) är ett träffande uttryck för hela incidenten. Att texten innehåller citat 

från designern, ”more beautiful if it’s naturally aged”, spelar vidare på en ironiska tongång. 

Ett annat citat som återkommit i flera utav artiklarna är Lady Gagas egna citat där hon säger 

”(klänningen) has many interpretations… if we don’t stand up for our rights soon we’re going 

to have as much rights as the meat on our own bones. And I’m not a piece of meat.” Men 

samtidigt beskrivs hennes kommentar med: ”Speaking on Monday, she instead suggested” där 

användningen av ordet ‘suggested’ (föreslog) för hur Lady Gaga förklarar klänningens 

ändamål indikerar skribentens makt som drar ner förtroendet för Lady Gaga och som 

indikerar på att Lady Gaga egentligen inte vet varför hon bär klänningen. Modaliteten här kan 

beskrivas som sanning.

Diskursiv praktik

Skribenten använder innovativt nya sätt att beskriva mode med termer från mat- och 

köttdiskursen (’carnivoure couture’). Det är en kreativ interdiskursivitet där sättet att förhålla 

sig till och tala om kött integreras med modebranschen. Texten innehåller en viss grad av 

intertextualitet. Den spelar vidare på tidigare rapportering av klännings-incidenten då denna 

artikel är publicerad en vecka efter galan. Ett exempel är ”the now-infamous meat-dress” (den 

nu ökända köttklänningen). Informationsdiskursen finns med men är inte högst prioriterad. I 

de första meningarna används snarare en underhållnings- och ironidiskurs.

Artikel 10: ”Lady Gaga’s MTV Awards meat dress is ’offensive’, PETA says” National Post

Text

Texten förklarar vad Lady Gaga har på sig medan hon tar emot priserna hon vunnit på galan 

med ordvalen ’carnivoure couture’, ’meat headpiece’ och ’cured meat’. I den första meningen 

slår skribenten fast att det är en chockartad nyhet med ordvalet ’news chocker’. Texten inleder 
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och avslutar med skämtsam och ironisk ton; ’Was it seasoned? Medium-rare?’, ’At least the 

dress wasn’t made out of freshly clubbed baby seals or endangered panda bears’. Fokus i 

texten ligger på klänningen och att Lady Gaga vunnit Video of the Year nämns endast i 

förbifarten. Skribenten använder sig av en sannings-modalitet i exemplet ”…she talked about 

what everyone really wanted to know about: her meat dress” och slår i uttalandet fast både 

vad vi vill höra och att alla vill höra det. Kommentarer från Lady Gaga och PETA finns med 

och texten spelar på spänningen som uppstår då PETA är upprörda över valet av material för 

klänningen samtidigt som Lady Gaga försvarar den med att vi måste stå upp för våra 

rättigheter och för vad vi tror på. 

Diskursiv praktik

Texten använder sig återkommande av en samtalsdiskurs då den ställer ett antal frågor till 

läsaren som gör att man som mottagare av texten integreras med talaren och den 

kommunikativa händelsen. Frågorna ger också läsaren och talaren utrymme att döma och 

bestämma om Lady Gagas klädval var rätt eller fel. Textens karaktär är lättkonsumerande och 

producerar en snabbgenomtittande publik. Den spelar intertextuellt på tidigare texter om 

Lady Gaga eftersom den inte ger någon presentation av vem Lady Gaga är, utan tar för givet 

att läsaren redan har förförståelse och erfarenhet av henne. En hög grad av interdiskursivitet 

finns i texten då den består av en informationsdiskurs, en samtalsdiskurs, en ironidiskurs och 

en konsumtionsdiskurs.

9.2 Analys av social praktik

När vi nu har undersökt den kommunikativa händelsen som text och som diskursiv praktik är 

det dags att sätta dessa två dimensioner av analysen i relation till den tredje dimensionen; den 

bredare sociala praktiken. I arbetet med analysen på de två första nivåerna har vi framför allt 

sett en framträdande ironidiskurs som inte kan anses självklar för den här typen av artiklar. 

Informationsdiskursen och konsumtionsdiskursen däremot är konventionella i sammanhanget 

och är därför inte lika uppseendeväckande. Vi har även hittat diskurser som samtalsdiskursen 

och modediskursen och kan se att de påverkar utformningen av texten. En annan diskurs som 

vi anser ordinär i sammanhanget är mobbningsdiskursen som vi kunnat urskilja i flera av 

texterna. De diskurser som vi har lokaliserat i materialet måste på den här nivån i analysen 

sättas in i en större kontext för att bättre förstås. Inom det område vi analyserar måste vi 
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relatera till mediadiskursordningen som är en ordning av diskurser inom den journalistiska 

institutionen (Fairclough 1995:55). Fairclough menar att diskurserna inom en ordning är både 

konstituerade och konstituerande, det vill säga de konstituerar (omformar) den sociala världen 

men konstitueras (speglas) samtidigt av andra sociala praktiker (Fairclough 1995:55). 

Flera av diskurserna ingår i mediadiskursordningen på ett naturligt sätt, till exempel 

informationsdiskursen som är en grundläggande diskurs inom journalistiken, och även 

konsumtionsdiskursen som har kommit att integreras med traditionella journalistiska 

diskurser (Fairclough 1995:10-12). En diskurs som inte är typisk inom 

mediadiskursordningen är ironidiskursen som vi upplever stark och framträdande i texterna. 

Vår tidigare erfarenhet av användandet av ironidiskursen i mediesammahang är främst i 

samband med ledare och krönikor där skribenterna på ett fyndigt sätt ironiserar kring, oftast, 

allvarliga ämnen. Här använder man istället ironidiskursen koncentrerat mot en person (Lady 

Gaga) och diskursen förstärks i och med att ironiska uttalanden spinner vidare på varandra. 

Det här gör att en mobbningsdiskurs framträder där de båda diskurserna spelar på och 

utvecklar varandra; ironin legitimerar mobbningen, och tvärtom. 

Mediadiskursordningen beskriver Fairclough som centrifugal vilket innebär att den är 

varierande och föränderlig eftersom den förhåller sig till många faktorer samtidigt såsom 

information och konsumtion och påverkas även av allmänna svängningar i samhället 

(Fairclough 1995:66). Mediadiskursordningen ska å ena sidan ta vara på sitt public service-

uppdrag men måste å andra sidan anpassa sig till marknaden och näringslivet och för att dessa 

båda aspekter ska kunna samspela med varandra konstrueras en publik som också är 

konsumenter (Fairclough 1995:66). En kreativ hybriddiskurs som vi tidigare nämnt är 

köttmodediskursen. Vi kan se att den konstituerar mediadiskursordningen för att den förändrar 

modejournalistiken. Den introducerar ett nytt sätt att tala om och att förhålla sig till mode och 

förändrar även synen på vad som kan vara mode. Även ironidiskursen kan vi se utvecklar 

tidigare konventionella strukturer. Att till och med skribenterna väljer att vara ironiska och 

inte bara objektiva skulle kunna tolkas som att de upprätthåller en ironisk distans till Lady 

Gaga. Det ger en märklig vinkel i artiklarna för att Lady Gagas faktiska prestationer och 

framgångar hamnar i skymundan. Den ironiska diskursen omformar journalistens sätt att 

förhålla sig till vad de skriver om. Objektiviteten som bör vara utgångspunkten, har ersatts av 
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ett ironiskt förhållningssätt. Dessa diskurser och omstrukturerade ordningar måste förstås i 

den kontext som de är en del av. De är inte bara konstituerande utan även konstituerade av 

andra sociala och kulturella praktiker. 

Vi kan se hur det senmoderna samhället avspeglas i diskurserna och alltså formas dem av det 

som präglar det postmodernistiska. Karaktäristiska drag för det postmoderna är att de ”stora 

berättelserna” har ersatts av ett mikroperspektiv som möjliggör gränsöverskridande och 

okonventionella kombinationer mellan lek och allvar där ironin blir central (Alvesson & 

Sköldberg 2008, Strinati 1995). Dessa element ser vi i artiklarna och på så sätt styrker det 

teorin om att diskurserna även är konstituerade av andra sociala praktiker. Ett exempel på 

detta är att Lady Gagas köttklänning och inte framgångar på galan är det viktiga, därmed går 

yta före innehåll och det här är typiskt för det postmoderna tillståndet. Pressen använder sig 

av qarnevalesque och teatrala termer när de beskriver Lady Gaga i hennes köttklänning. 

Gränser löses upp bland annat mellan mode och mat. Köttklänningen drar frågan om vad som 

är mode och vad som är mat, till sin spets. Surrealismen i klänningen bjuder in media till att 

framställa henne som något overkligt och groteskt och de målar upp henne nästan som utom 

denna värld, likt ett utomjordiskt fenomen. I ena stunden beskrivs hon och hennes kläder som 

slaktavfall för att i den andra beskrivas hur hon bär upp en klänning av den högt aktade 

designern Alexander McQueen (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12152772.ab). Den 

här framställningen gör att det blir tydligt att Lady Gaga är ett postmodernt fenomen och visar 

samtidigt hur pressen upprätthåller henne som en postmodern popstjärna. 

Ett annat påtagligt postmodernt beteende är hur Lady Gaga i samma stund upplevs oseriös 

iklädd köttklänningen talar om värnpliktigas rätt till bi- och homosexualitet inom militären. 

Det här kan liknas vid hur sociala ordningar upplöses liksom på karnevalplatsen (Bakhtin 

1986:20, Docker 1994:172-175). Lady Gaga reproduceras i artiklarna som både den oskyldiga 

och den medvetna pajasen (Docker 1994:199). I och med att texterna ironiserar över Lady 

Gaga framställs hon som den oskyldiga pajasen som man lätt kan göra narr av men samtidigt 

framställer media henne som den maktfulla pajasen då de beskriver hennes framgångar. Den 

här beskrivningen är dock underordnad den framställningen av henne som den oskyldiga 

pajasen. Pressen ger henne på så sätt rätten att vara förvirrad och oförstående (Jenkins 

2006:199). Det här är något som pressen förstärker i reproduktionen av Lady Gaga med 
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ordvalet i artikel nr 9 ”Speaking on Monday, she instead suggested”.

Vi tycker att vi kan se en LadyGaga-köttklänningsdiskurs som går igen i de olika artiklarna. 

Vi nämner diskursen först här för att den synliggjordes först när vi tittade på alla artiklar 

sammantaget och i relation till kontextualiseringen av händelsen. Framträdande element i 

denna diskurs är hur pressen talar om henne som en pajas, som ett overkligt fenomen och 

detta med en ironiskt ton. I och med att vi kan se diskursen i flertalet av våra artiklar kan vi 

anta att annat material kring henne följer samma mönster. I linje med Foucaults teorier om 

vansinne, kan man misstänka att pressen konstruerar en bild av Lady Gaga som inte 

nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten (Foucault 1969:48-49). Fairclough talar om 

en marketization of discourse som innebär en samhällsutveckling där marknadsdiskurser tar 

över offentliga institutioners diskursiva praktiker (Fairclough 1995:10-12). På grund av denna 

förändring måste pressens reproduktion av Lady Gaga förstås utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv. Det här stämmer väl överens med Dockers ifrågasättande av Bakhtins positiva syn 

på karnevalen, då Docker menar att ekonomiska syften låg bakom folkfesten (Docker 

1994:186-191). Med dessa teorier kan vi anta att media vill framställa Lady Gaga spektakulärt 

för att gynna ekonomiska intressen. Tidningarna kan liknas vid karnevalarrangörerna då de 

blir mer och mer sensationsinriktade och konsumenterna kan liknas vid byborna som får svårt 

att stilla sitt begär med traditionsenliga mediatexter. Mediatexterna är kulturella produkter 

som är producerade för profit och påverkas av en marknadslogik (Fairclough 1995:42). Det 

här är också ett resultat av den förändrade ägarstrukturen som mer och mer integreras med 

och vill tillfredsställa den kapitalistiska klassens intressen (Fairclough 1995:43). Redan på 

den diskursiva praktikens nivå finns en ideologisk dimension för att diskurser fungerar 

ideologiskt (Fairclough 1995). Tabloidjournalistikdiskursen och konsumtionsdiskursen är 

exempel på hur den kapitalistiska ideologin förankrats i den diskursiva praktiken. 

Informationsdiskursen är till sin natur inte ideologisk men har påverkats av 

kommersialiseringen i samhället då sensationsjournalistiken har gjort intrång i den 

traditionella informationsdiskursen. I och med att reproduktionen av Lady Gaga innehåller en 

konsumtionsdiskursen med ekonomiska intressen är hon oundvikligen en del av den större 

kapitalistiska ideologin. I linje med detta påverkas också LadyGaga-köttklänningsdiskursen 

av konsumtionsdiskursen och den marketization of discourse som präglar vårt samhället. 
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Det faktum att flertalet av artiklarna upplevs formella till sin karaktär kan kopplas till 

användandet av den objektiva modaliteten som är ett grepp som utnyttjas konsekvent av 

media (Fairclough 1995). Subjektet i texten utelämnas vilket gör att skribenterna är implicita 

när de påstår något explicit, i det här fallet om Lady Gaga. Det här kan tyckas motsägelsefullt 

men ger en slags önskad dubbel effekt; dels förstärker den objektiva modaliteten det som 

skrivs om Lady Gaga i texterna och dels upprätthåller den mediernas auktoritära roll. Det här 

blir tydligt i dagspressens reproduktion av Lady Gaga där de påståenden som görs om henne 

med hjälp av den objektiva modaliteten upplevs som sanningar och därmed som trovärdiga.

10. Diskussion

Vår analys har gett oss ett rikt resultat vilken kan kopplas till det faktum att vår frågeställning 

är relativt öppen och syftet med undersökningen var att på ett explorativt sätt kartlägga hur 

reproduktionen av Lady Gaga ser ut i dagspress. Frågeställningen och syftet var inte menat att 

pröva en på förhand uttänkt hypotes och därför har studien inte resulterat i ett entydigt svar, 

som antingen kan fastställa eller förkasta en hypotes, utan vi har fått just en kartläggning över 

det vi har undersökt. Vi kan i analysen av vårt material ändå se ett mönster för hur Lady Gaga 

och köttklänningsincidenten framställs i dagspress och vi har funnit flera intressanta diskurser 

och diskursblandningar. En del är konventionella och andra innovativa i relation till 

mediadiskursordningen. De konventionella diskurserna vi har hittat är informationsdiskursen, 

tabloidjournalistikdiskursen och konsumtionsdiskursen. Detta är diskurser som vi förväntade 

oss att hitta i den här typen av artiklar medan ironidiskursen var oväntad och därför extra 

intressant. När vi kom till den tredje nivån i den tredimensionella analysen och den större 

sociala praktiken så framgick det tydligt att ironidiskursen finns med i flera av artiklarna. 

Artiklarna behandlar exakt samma händelse och det vore märkligt om de inte liknade 

varandra. Självklart finns likheter i rapporteringen om vad som inträffat och flera konkreta 

fakta, men vad som inte är lika självklart är likheten i det ironiska uttrycket som går igen i 

flertalet texter. Mobbningsdiskursen som också framkommit i flera texter är inte heller något 

självklart inslag. Vi har sett i ett par av artiklarna att det finns en jargong som ger en vi-mot-

henne känsla som tillåter en utfrysning av Lady Gaga. Detta resultat gjorde oss förvånade 

med tanke på vilken inflytelserik artist Lady Gaga är. Vi kan inte se någon tydlig anledning 

till varför dagspressen väljer att framställa henne på det här sättet. De spektakulära ordvalen 
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och att de framställer köttklänningsincidenten som en sensationell skandal går att koppla till 

konsumtionsdiskursen, att skandaler säljer. Men den ironiska vinklingen kan vi inte finna en 

självklar förklaring till mer än att det kanske bara ska ses som en effekt i ljuset av det 

postmoderna samhället som stämmer överens med våra teorier. Det här styrker vår teori om 

att Lady Gaga är ett postmodernt fenomen. Den köttmodediskurs vi har identifierat tillhör den 

kreativa diskurstypen och är intressant i sammanhanget för att ämnet tvingar fram diskursen. 

Den är ett konkret exempel på hur mediadiskursordningen är centrifugal och föränderlig, 

eftersom det innebär ett nytt sätt att tala om mode inom journalistiken. 

Våra resultat kan sammanfattas i en diskurs som vi benämner LadyGaga-

köttklänningsdiskursen. Den diskursen ger också svaret på vår frågeställning och det vi kan 

utläsa ur den här diskursen är att Lady Gaga framställs som dels en pajas och dels ett 

utomjordiskt fenomen som beskrivs med ironi och ger texterna en vi-mot-henne karaktär. 

Med hjälp av våra teorier har vi kunnat utläsa den här diskursen. De postmodernistiska 

teorierna har visat sig vara lämpliga att applicera på framställningen av Lady Gaga i 

dagspress. Det finns en koppling mellan vårt resultat och det postmoderna perspektivet då det 

som är typiskt för det postmoderna framkommer i vår undersökning. Det läggs till exempel 

större vikt vid yta än innehåll och gränser för diskurser upplöses och de går in i varandra. 

LadyGaga-köttklänningsdiskursen hade troligen sett annorlunda ut med ett annat perspektiv 

som utgångspunkt. Med det postmoderna perspektivet är det möjligt för oss att tolka 

diskursen på det sättet vi gör här. Det ytliga och gränsöverskridande synsättet som 

postmodernismen innebär får oss att analysera utifrån en given kontext. I och med att vår 

studie och våra resultat bygger på postmodernistiska teorier har de en tydlig koppling till den 

teoretiska ramen. Som vi tidigare har diskuterat i kapitlet metodreflektion måste man komma 

ihåg att metoden är tolkande vilket innebär att resultatet färgas av forskaren. Den kontext vi 

befinner oss i påverkar hur vi tolkar texterna. Med vårt västerländska perspektiv påverkas 

våra tolkningar av materialet av processer och strukturer som präglar det västerländska 

samhället. Vi utgår således oundvikligen från en bestämd världsbild. Samtidigt är alltid 

tolkningar i grunden subjektiva. Det gör att resultatet förmodligen hade sett annorlunda ut för 

en annan forskare men då vi har gjort en språkanalys som systematiskt följt givna metod- och 

analysramar kan inte resultatet anses vara alltför subjektivt. Vi har strävat efter att göra en så 

objektiv undersökning som möjligt. Därför tror vi att även andra forskare skulle kunna 

33



komma fram till delvis liknande resultat. Till exempel det ironiska inslaget i texterna går inte 

att ta miste på. Det kan ses som en fördel att vi varit två personer som arbetat ihop inför 

tolkningsmomentet då vi under arbetets gång hela tiden kunnat ifrågasätta varandras 

tolkningar och slutsatser. 

I och med att vi har valt en kvalitativ ansats är vårt mål inte att kunna generalisera resultatet 

utan istället att vaska fram något djupare ur materialet. Med vårt begränsade antal artiklar har 

vi kunnat analysera texterna mycket grundligt och noggrant och därför har vi haft möjligheten 

att upptäcka diskurser som en kvantitativ forskning antagligen inte hade visat. Diskurser som 

inte varit de mest framstående i texterna men som ändå är viktiga för bilden av dagspressens 

framställningen av Lady Gaga är till exempel mobbningsdiskursen och fantasifigursdiskursen. 

I en kvantitativ undersökning hade de säkerligen inte värderats på samma sätt som de dikurser 

som syns mest i texterna. Därför har det varit väldigt intressant och givande att göra en 

kvalitativ forskning på det här materialet för att det möjliggör avslöjandet av dessa mer subtila 

diskurser i materialet. Vi kan som sagt inte generalisera vårt resultat men dessa 

marginaliserade diskurser har ändå återkommit i fler än en av artiklarna och därför är de värda 

att uppmärksamma.

Som vi inledningsvis diskuterat var det inte möjligt för oss att endast använda oss av svensk 

dagspress för att det inte fanns tillräckligt med material och för att det inte skulle generera ett 

nyanserat och rättvist resultat. Men å andra sidan har vårt engelska och amerikanska material 

medfört en del saker som bör diskuteras. Dels har översättningen av texterna inneburit att 

vissa av uttrycken som används i texterna inte går att översätta exakt för att det inte finns i det 

svenska språket, framför allt när det gäller de ironiska formuleringarna. Vi är ändå så pass 

hemma i den engelska kulturen och språket att det inte på ett påtagligt sätt påverkat våra 

resultat. Men det faktum att texterna i första hand kan antas vara producerade i och för en 

engelsk och amerikansk kontext gör det problematiskt när vi sätter in dem in en svensk 

kontext. Med det menar vi att vi relaterar till svensk media och framför allt dagspress 

omedvetet då det är den kontexten vi befinner oss i. Men å andra sidan väger vår teoretiska 

ram med det postmodernistiska perspektivet och Faircloughs teorier upp mot detta. Vi har i 

arbetat satt oss in i Faircloughs samt postmodernismens kontext för att sedan utifrån dessa 

båda analysera vårt material. 
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Lady Gaga som forskningsobjekt är relativt nytt och som vi tidigare redogjort för så fanns det 

inte alls mycket forskning gjord kring henne och hur hon framställs i media, framför allt inte i 

dagspress. Det har inte tidigare gjorts någon kritisk diskursanalys av Lady Gagas 

reproduktion men vi kan dock se att våra resultat går i linje med Katrin Horns studie om Lady 

Gaga och begreppet camp. Men med en kritisk diskursanalys har vi gjort en unik 

undersökning och relaterat våra resultat till maktstrukturer och sociala ordningar med kritiska 

ögon. Med vårt arbete har vi således gett oss ut på outforskade vatten och vetenskapligt 

kartlagt en liten del i ämnet: framställningen av Lady Gaga. LadyGaga-

köttklänningsdiskursen är en del av en större LadyGaga-diskurs som vi i den här studien med 

vårt begränsade material inte kan fastställa helt. Men utifrån det postmoderna perspektivet 

kan man ana att vår mindre deldiskurs inte ligger långt ifrån den större LadyGaga-diskursen 

och den totala framställningen av henne. Vår explorativa studie har stor praktisk relevans för 

framtida forskning då det krävs utforskande förstudier att utgå ifrån för att kunna formulera en 

mer entydig frågeställning. Vårt arbete kommer att kunna användas för fortsatt forskning i 

framställningen av Lady Gaga. Förutom denna praktiska relevans kan våra teoretiska fynd 

också appliceras på fortsatta studier. LadyGaga-köttklänningsdiskursen skulle kunna fungera 

som en teori att applicera på ett annat material i en annan studie. 

Det vore intressant att fördjupa sig i de olika diskurserna och resultaten vi funnit i och med 

denna studie. En forskningsidé skulle kunna vara att specificera sig på mobbningsdiskursen 

och se om den även finns i andra mediers framställning av Lady Gaga och vid andra tillfällen 

där hon inte bär den spektakulära köttklänningen. De resultat och slutsatser vi har fått av vår 

undersökning har troligen påverkats av det faktum att händelsen vi har valt att utgå ifrån är 

just köttklänningen. Samtidigt är materialvalet grundat på vårt postmoderna perspektiv och 

motiveras av intentionen att se henne som en postmodern popstjärna. Det vore intressant att se 

vilka resultat vi hade fått om vi utgått ifrån helt andra perspektiv än det postmodernistiska och 

det kritiska synsättet.
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11. Slutsatser

Undersökningen har resulterat i att reproduktionen av Lady Gaga kan sammanfattas i en 

LadyGaga-köttklänningsdiskurs. Den här diskursen är det speciella sättet att tala om 

händelsen och diskursen innehåller element av ironi, skandal- och sensationsjournalistik och 

en slags mobbningsretorik. Reproduktionen formar en bild av Lady Gaga som ett overklig 

fenomen där det skapas en vi-mot-henne-atmosfär. I diskursen ingår också att hon framställs 

som förvirrad och löjlig, och således blir hon den oskyldiga och omedvetna pajasen. Sättet att 

tala om händelsen präglas av att man gör sig lustig över Lady Gaga med en ironisk ton. I och 

med att de ironiska uttalandena spinner vidare på varandra i texterna förstärks ironin 

ytterligare. Ironin och mobbningen utvecklar och spelar på varandra; ironin i diskursen 

legitimerar mobbningen, och tvärtom. 

        LadyGaga-köttklänningsdiskursen konstituerar och konstitueras av den sociala praktiken 

och den rådande kapitalistiska ideologin. I och med att sensationsjournalistiken är ett 

framträdande inslag i vårt material kan vi se en konsumtionsdiskurs vilket betyder att 

framställningen bidrar till upprätthållandet av en marknadslogik inom journalistiken. 

Samtidigt formas diskursen av dessa ekonomiska förhållanden och innehåller just 

sensationsjournalistik för att tillfredsställa den kapitalistiska ideologin.
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