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ABSTRACT  

The purpose of this essay has been to analyse an incident that received huge attention in the 

media that took place on February 24 2011 involving the famous fashion designer John 

Galliano. Galliano who at the time served as a creative director at French luxury fashion house 

Dior hurled anti-Semitic remarks during an altercation to a couple at Paris café La Perle. We 

intended to do a study of the material in two parts. The primary focus of our thesis was to 

analyse six different newspaper articles that involved the incident. We chose to analyse three 

articles from Great Britain and three from the United States to get a versatile image of the 

incident. The purpose of the study was to see how the journalists argued for the incident, and 

see if the varied even though they were based on the same story. The secondary study was to 

analyse how Dior are working on maintaining their image and which strategies they chose to for 

its crisis management regarding the incident as an attempt to protect its image. It was performed 

by analyse statements by the management of Dior in the media. To answer the research 

questions, we have used the method of qualitative rhetorical content analysis. The method is 

used to study the argument in various forms of communications. The selected newspapers are 

The Telegraph (London) and The New York Times (New York). The incident did not just affect 

Galliano and Dior. The general perception was that the incident left the fashion business in 

imbalance.  Regarding the crisis management of Dior, these result was that the most startling 

ones.    
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1. INLEDNING  
 
Kommunikation handlar i många fall om att övertyga någon om något. Utgångspunkten för det 

här uppsatsarbetet är en medie- uppmärksammad händelse som ägde rum i februari 2011. 

Lyxmodemärket Dior genomgick en betydande kris som resulterade i att deras creative director 

sedan 15 år, John Galliano tvingades avskedas. 

     Enligt Berglez & Olausson kan kris definieras som en olycka eller händelse som innebär ett 

hot mot organisationens rykte eller överlevnad. Signifikant är att en kris sker under en begränsad 

tid, vilket utgör ett direkt hot mot organisationens image, vinst, rykte eller överlevnad och kräver 

därför en snabb reaktion för att kontrollera och avgränsa skadan. Medier har en stor inverkan på 

hur stor händelsen blir, och därmed också skadan. I krissituationer är det absolut nödvändigt att 

berätta sin historia, att berätta hela historien och att förmedla den kvickt (Regester & Larkin 

1998:146).  

     Detta ligger till grund för vår uppsats idé som baseras på det gemensamma intresset för 

kommunikation, mode och internationella nyhetshändelser.  I diverse medier runt om i världen 

har Gallianohändelsen, vid- och efter tillfället, berört och orsakat stor debatt. En del har hävdat 

att händelsen medfört ett skifte i modebranschen, att branschen gått in i en ny era (Menkes, 

2011).  

     Vi har för avsikt i det här examensarbetet att studera sex webbaserade nyhetsartiklar från två 

dagstidningar med stor trovärdighet, där händelsen tagit stor plats. Vi har valt att analysera 

artiklar från Storbritannien och USA, anledningen till detta är för att få en nyanserad mediabild. 

Eftersom medier har stor inverkan på organisationskriser kommer studien att göras från 

ytterligare ett perspektiv. Vi såg i artiklarna att Diors krishantering också berördes, och vi tyckte 

därför att det var intressant att göra ytterligare en studie som omfattade detta. Därför kommer 

även en djupare studie av Diors arbete med image och krishanteringen under händelseförloppets 

gång att genomföras.  

     Inledningsvis vill vi även tydliggöra att incidenten som den här studien utgår från kommer 

hädanefter, genomgående i uppsatsen att kallas för "händelsen".  

 
 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att göra en kvalitativ retorisk innehållsanalys, där vi analyserar hur 

tidningsskribenter argumenterar för det specifika medieuppmärksammade händelseförloppet. 

Tillvägagångssättet kommer att bestå av två studier, där den första delen behandlar 

mediabevakningen av händelsen. Vi har som mål i den första delen att förstå hur två av världens 
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största dagstidningar framställer händelsen genom argumentation och därefter se om det finns 

tendenser eller om argumenten skiljer sig åt. Den andra delen syftar till att tyda hur Dior 

besvarade medieuppståndelsen med strategier för kriskommunikation i upprätthållandet av 

Diors image.  

 
1.2 Frågeställningar 

Vi har som mål med uppsatsen att besvara följande frågor: 

§ Hur argumenterar skribenterna för händelsen i de utvalda webbaserade artiklarna från 

två av världens största dagstidningar?  

§ Hur svarade Dior med en direkt krishantering i anslutning till händelsen?  
 

1.3 Material & avgränsning  

Empirin i detta arbete utgörs av webbaserade tidningsartiklar från perioden 24 februari fram till 

1 mars 2011. Dessa har vi valt därför att vi finner dem mest relevanta att analysera då de är 

direkt knutna till händelsen, följer händelsens utveckling samt förmodligen också bygger på 

samma utlåtelser från de inblandade.  

     Urvalet av artiklar har gjorts från två engelskspråkiga tidningar; The New York Times (New 

York) och The Telegraph (London). Vi har valt ut tre artiklar från respektive tidning, dessa artiklar 

låter vi representera hur dagstidningar från de två länderna argumenterar för händelseförloppet. 

Vi valde dessa två dagstidningar då vi anser att de tillhör de största och mest trovärdiga inom 

sina länder. Anledningen till att vi valde just engelskspråkiga tidningar var för att få en 

internationell uppfattning av händelsen där det, enligt oss råder en mer aggressiv mediekultur 

och att i materialet förhoppningsvis, kanske finns mer att analysera. 

     För att se hur Dior agerade till följd av händelsen har vi studerat direktionens uttalanden och 

handlingar. Material som används till detta är delvis samma texter som ursprungligen använts till 

första delen av analysen samt ytterligare artiklar. Annat material som vi också använt oss av är 

Diors egen press sida, genom vilken de kommunicerar med pressen.  

  

 

2. BAKGRUND 

2.1 John Galliano - en avgörande person för händelsen 

John Galliano föddes år 1960 i Gibraltar men flyttade med sin familj som liten till England. 1988 

tog han examen från den eminenta modeskolan; Central St Martin's College of Art and design i 

London (Okonkwo 2007:34). Utbildningen anses inom modevärlden vara högst anse värd, och 
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det blev hans ingångsport till modevärlden. 1993 startade Galliano sitt eget varumärke, döpt 

efter sig själv; John Galliano. 1996 blev han den första engelske designern som jobbade för en 

franskt couture hus, Givenchy. Efter två år flyttade ledningen på LVHM (Moët Hennessey 

Louis Vuitton) Galliano från Givenchy till Dior. (Båda ägs av LVHM) Galliano ersatte den 

dåvarande erkända modedesignern, Gianfranco Ferré. (http://www.dior-

finance.com/en/historique.asp). Ända sedan starten av Gallianos karriär, har han ansetts vara ett 

kreativt geni, en stjärna inom modebranschen.  

 

2.2 Händelsen  

Utgångpunkten i den här uppsatsen är händelsen som inträffade kvällen den 24 februari 2011 på 

cafét "La Perle" i stadsdelen Marais (Paris). John Galliano greps och häktades vid tillfället 

utanför cafét för misshandel och antisemitiska uttalanden gentemot ett par. Hans promillehalt 

låg då över den lagliga gränsen i Frankrike. Händelsen resulterade i att Galliano omedelbart 

stängdes av från tjänsten som creative director på Dior i väntan på vidare utredning.  

     Några dagar efter händelsen spreds en mobilinspelad film av Galliano där han gjorde 

ytterligare antisemitiska yttranden på samma cafét, dock ett par månader innan, i december 

2010. På grund av detta förstorades nyheten upp avsevärt. Denna film såldes till den engelska 

tabloidtidningen; The Sun (London) vilka publicerade filmen fyra dagar efter gripandet av 

Galliano. Videomaterialet spreds som en löpeld på internet. På webbsiten youtube.com har 

filmklippet fått flera hundratusentals visningar, och har väckt stora debatter runt om i världen. 

På grund av mediedrevet, förstorades händelsen upp till att bli mycket mer storskalig än den var 

från början. Filmen resulterade i att Galliano avskedades från sin tjänst.  

 

2.3 Dior  

Christian Dior Couture grundades efter 2:a världskriget år 1947 och blev banbrytande med 

lanseringen av den kvinnliga stilen "The New Look" (Laver 2002:252). Kvinnorna hade under 

krigs-perioden anpassat klädstilen för vardagssysslorna och klädde sig därför mer praktiskt än 

tidigare. Christian Dior Couture blev snabbt framgångsrikt och vid 1954 hade företaget 

niohundra anställda, inom administration, manuell tillverkning och försäljning. Diors största 

prestation var att återuppväcka haute-couturen i Paris efter andra världskriget, samt att attrahera 

utländska kunder vilka var viktiga för den franska ekonomin (Kawamura 2007:110). 
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3. TEORI 

3.1 Mediernas makt på innehållet  

Berglez & Olausson anser att det finns två olika sätt att se på mediemakten. Den ena 

forskningen har gjorts på ett politisk-analytiskt sätt och enligt den svenska medieforskaren Kent 

Asp menar han att det finns två olika maktrelationer inom media. Den första är mediernas makt 

över publiken och den andra är makten över mediernas innehåll (Berglez & Olausson 2009:25).  

     Liksom all annan makt kan den missbrukas om den inte blir genomlyst av offentligheten. Det 

finns också risker när det gäller mediernas makt. Detta kan ta sitt uttryck i t.ex. hur man väljer 

att beskriva en viss händelse eller återge en politikers uttalande.  Vid ett och annat tillfälle händer 

det att journalisters motiv ifrågasätts, men i normalfallet förlitar sig allmänheten på den 

information som medierna förmedlar även om det inte sker helt okritiskt (Berglez & Olausson 

2009:30). Den liberala demokratisynen och ideologin om medierna som en tredje statsmakt 

fungerar också som ett kollektivt medvetande med konsekvenser för mediemakten. Med 

självklarhet kan journalister också uppträda utan att bli ifrågasatta med anspråk på att företräda 

allmänhetens intressen (Berglez & Olausson 2009:29). Med framväxten av alla teknologi har 

medierna därmed fått ökad makt i samhället (Bruhn Jensen 2008:22).  

     En annan typ av makt som är värd att nämnas i detta sammanhang är agenda setting. Denna 

typ av medial makt har kontroll över den politiska dagordningen. Det innebär att medierna kan 

påverka över vilka frågor som uppmärksammas i de mediala sammanhangen (Berglez & 

Olausson 2009:26). Mediematerialet har till syfte att sälja vilket ofta görs genom en 

kommersialisering av det privata och intima av en offentlig person. 

     En studie av Håkan Hvitfelt i Hadenius, Weibull & Wadbring, Massmedier, hävdar att kriteriet 

för att en nyhetsartikel ska bli en huvudnyhet krävs det att den bland annat behandlar brott, 

enskilda elitpersoner samt också har elitpersoner som källor.   

 

3.2 Varumärkens betydelse inom lyx modebranschen 

Varumärken, i synnerhet lyxmodemärken har spelat en framträdande roll inom både sociala och 

ekonomiska sammanhang de senaste decennierna och fortsätter att influera det moderna 

samhället, ekonomierna och statsmakterna (Okonkwo 2007:1). Image är vad som skapar ett 

starkt varumärke. Varje varumärke står för en identitet, löften, värden och differentierar 

varumärket från dess konkurrenter. Varumärken kan också gestaltas av individer kopplade till 

företaget. Inom modebranschen är det designerna som skapar imagen (Kawamura 2007:104).  

     I arbetet som innefattar image management använder man ofta celebriteter, bland annat 

genom att anställa kända designers som också låts agera varumärkesambassadör för märket 
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(Okonkwo 2007:156). En varumärkesambassadör har en långsiktig relation med märket, 

tillskillnad från exempelvis modeller som endast pryder enstaka kampanjer. 

Varumärkesambassadören representerar varumärket både privat och professionellt, i alla publika 

sammanhang (Okonkwo 2007:165). Om en ambassadör gör ett uttalande som bryter mot 

företagets normer eller sociala regler kan det innebära negativa konsekvenser för företaget 

(Garbett 1988:4).  

     Genom internet har lyxmodemärken fått en ökad tillgänglighet vilket resulterat i att både 

informationen om företaget, dess produkter samt möjligheten att konsumera har ökat. Detta 

skapar både möjligheter för företagen samtidigt som det försvårar för direktionen (Okonkwo 

2007:4).  

     Syftet med att bygga upp ett märkesnamn är att bygga upp en marknad (Kawamura 

2007:137). Kawamura hävdar att ett märkesnamn är ett knep, ett tecken eller en symbol som 

används för att identifiera produkter. Genom märkesnamnet kan en tillverkare eller producent 

bygga upp en prestige kring märket och särskilja det från konkurrenterna i konsumentens 

medvetande. Lojala konsumenter är ovilliga att acceptera andra märken. Märkesnamnet hjälper 

konsumenter till en fortsatt lojalitet och konsumtion eller att undvika sådant som de varit 

missnöjda med (Kawamura 2007:137).  

 

3.3 Designers stjärnstatus  

Designers har en nyckelroll inom modebranschen (Kawamura 2007:93).  

     En stjärna måste vara en enskild individ och upphöjer särskilda produkter och hjälper till att 

skapa identitet åt ett helt nätverk eller andra kulturproducerande organisationer. Det är på det 

sättet som stjärnor i kulturindustrier blir märkesnamn. Särskilda kreativa artister kan uppnå 

stjärnstatus tack vare den respons som fås av publiken. Inom modeindustrin är stjärnstatusen 

särskilt viktigt, då det är stjärnorna som skapar identiteten för organisationen (Kawamura 

2007:106). Med identitet menas här vad företaget är och står för. Designerna personifierar 

kläderna de designar. Både de själva och deras kläder har till uppgift att påvisa en sorts livsstil, 

ett sätt att förhålla sig till livet eller världen. De som beundrar märket, identifierar sig med detta. 

I dagens modebransch måste lyx modedesigners bli stjärnor, annars förblir de endast 

företagsdesigners och producerar kläder och mode för den breda massan. Designers 

stjärnkvalitet är inte medfödd utan är en social konstruktion. Dessa stjärnor är essentiella 

eftersom kreativitetsideologin säger att kreativa verk måste ha en anstiftare som går att 

identifiera (ibid).   
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3.4 Image management  

Image management är en av många PR-verksamheter som inte är synliga för offentligheten 

(Larsson (red) 2002:133). För att förstå vad image management är och vad det innebär, krävs 

först en förklaring av vad vi här menar med image. Ett företags image är starkt kopplat till 

företagets kunders perception och det är imagen som skapar varumärkesvärdet hos företaget. 

Ett starkt varumärke har lyckats med varumärkesimagen (Dahlén & Lange 2003:199). Kunderna 

skapar associationer till varumärket genom den uppleva image som de har av företaget. 

Associationerna kan enligt Dahlén & Lange delas in i tre aspekter; attityder, nyttor och attribut. 

Attityden är den totala inställningen som kunden har till märket och attributet är vad kunden 

associerar med märket. Nyttan är vad kunden får ut då den använder märket. För att ett 

varumärke ska kunna definieras som starkt bör dessa tre vara uppfyllda (ibid, s. 201).  

     Image management handlar således om företagets strävan att skapa en image hos företagets 

intressenter. Företag tar fram strategier och taktiker som anses vara lämpade för företaget och 

den bransch den är verksam inom vilket är en frekvent interaktion mellan företaget och deras 

intressenter. Image management kan alltså vara en handling som företaget utför för att bemöta 

en händelse. 

     Image management innebär bland annat medierad kommunikation via massmedier, genom 

vilket företaget figurerar publikt. Enligt Alvesson är image en representation av företaget och 

image management syftar till att skapa en tilltalande bild så att företaget uppfattas på ett 

fördelaktigt sätt av intressenterna, utan att vara allt för märkbar. Det är av största vikt att 

företagets image inte är för långt ifrån verkligheten och att det heller inte alltför lätt kan 

genomskådas och avslöjas (Alvesson 1990:377). En image är dubbeltydig och svävar emellan 

föreställningen och förståndet, emellan förväntan och verkligheten. 

Image management handlar om diverse strategier, för att hantera och påvisa företagets positiva 

egenskaper samt att minimera företagets negativa egenskaper, eller bilden av dem. Här är ett sätt 

också att kreativt överdriva de positiva egenskaperna så att de verkar ännu mer betydelsefulla 

(Alvesson 1990:378).  

     För lyxvarumärken ses designers alltmer som "gudar" inom modebranschen och har ett 

enormt inflytande på modet och företagens image (Okonkwo 2007:10).  

     Enligt Thomas Garbett finns tre faktorer som kontrollerar ett företags image; sanningen om 

företaget, företagets nyhetsvärde, företagets mångfald, företagets kommunikationsinsats, tiden 

och minnets förfall (Garbett 1988:4-5).  
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3.5 Kris 

Berglez & Olausson uttrycker i sin bok Mediesamhället- centrala begrepp att det finns få ord 

med så många olika starka associationer som just kris. Man kan tala om att kris sker på tre olika 

nivåer. Den första handlar om kriser som upplevs av enskilda individer. Den andra handlar om 

kriser på organisationsnivå som har ett stort fokus på organisationsledningars hantering och 

beslutsfattande i relation till olika intressenter före, under och efter kriser (Berglez & Olausson 

2009:219). 

     Den tredje och sista krisen innebär samhällskriser som blir till följd av t.ex. en naturkatastrof 

eller andra extraordinära händelser. Vårt fokus kommer ligga på den sorts kris som sker inom en 

organisation. Regester & Larkin hävdar att inget företag att gardera sig från en kris och dess 

potentiella skada som den medför. Det är inte längre fråga om en kris kommer inträffa utan när 

(Regester & Larikin 1998:128). Vid en uppkommen kris vill människor få en förklaring och hitta 

en syndabock. Denna kommer sedan att associeras med negativa attityder, vilka också påverkar 

beteenden. Aktören döms tidigt efter att händelsen inträffat, och negativa attityder är svåra att 

förändra (Dahlén & Lange 2003:377). 

 

3.6 Kris på organisationsnivå och mediedrev   

Kris kan definieras som en olycka eller händelse som innebär ett hot mot organisationens rykte 

eller överlevnad. I de flesta fall enligt Berglez & Olausson menar dem på att signifikant för en 

kris är att det är en specifik händelse under en begränsad tid, som utgör ett direkt hot mot 

organisationen i form av image, vinst, rykte eller överlevnad och kräver en snabb reaktion för att 

man ska kunna kontrollera och avgränsa skadan. I de flesta fall menar Regester & Larkin att 

händelsen måste uppmärksammas i media för att det ska räknas som en alvarlig kris (Regester & 

Larkin 1998:131). 

      I organisationssammanhang kan kriser resultera i att ödelägga uppbyggnad av en relation 

eller en långsiktig och ömsesidig sådan (Berglez & Olausson 2009:224). Den gemensamma 

nämnaren för de flesta organisatoriska kriserna är att massmedier har en central roll att spela 

före, under och efter krisen. De anser att kriser skulle kunna vara en social konstruktion då 

kriser anses vara föreställningar om händelsen snarare än händelsen i sig självt. Journalister som 

utgår från att de speglar och återberättar vekligheten skulle naturligtvis inte acceptera att se på 

sig själva som konstruktörer av kriser (Berglez & Olausson 2009:228).  

     Massmedier har således en fundamental maktposition i ett samhälle. Massmedier står som ett 

språkrör för att varna och informera människor om att de kan vara i fara eller vad som hänt. 
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(Berglez & Olausson 2009:224). I en organisationskris kan media vara din vän med också din 

största fiende (Regester & Larkin 1998:154).  

    För företag finns fem huvudsakliga strategier för hantering av negativa händelser. De två 

vanligaste strategierna vid en kris är: att attackera den negativa nyheten eller att totalt ignorera 

den (Dahlén & Lange 2008:375). Väljer man att attackera har man för avsikt att ta avstånd och 

särskilja varumärket och den dåliga nyheten åt. Detta är en riskfylld strategi då den kan innebära 

det motsatta, att folk får en starkare bild av en koppling av händelsen och företaget och också 

innebära ännu mer publicitet. Att ignorera en händelse är genomförbart om få personer är 

medvetna om händelsen, och om det som skett inte kunnat påverkas av företaget i fråga. Andra 

strategier för att bemöta en kris är att neutralisera eller positivisera händelsen eller att trycka på 

andra positiva attribut som varumärket besitter.  

4. METOD 
	  
De teorier som vi nämnt i uppsatsens tidigare del har inspirerat oss vid vårt metodval. Dessa 

teoretiska perspektiv har agerat som en vägledning i urvalet av det empiriska materialet som 

ligger till grund för analysen. Eftersom vi har för avsikt att studera hur argumenten konstrueras, 

vad som återges i argumenten samt på vilket sätt argumenten läggs fram.	  	   
     Analysen grundar sig i huvudsak på boken Heder och påverkan: Att analysera modern retorik 

skriven av Maria Karlberg och Brigitte Mral och bygger på deras teorier om den retoriska 

analysens process.  

Den här analysen görs utifrån en kvalitativ metod, anledningen till att vi valt en kvalitativ metod 

är att den fokuserar på öppenhet, mångtydlighet och empiri. Vi fann det intressant att få en mer 

djupgående förståelse av empirin, istället för en mer allmän genom en kvantitativ metod. Något 

annat som karaktäriserar den kvalitativa metoden är att den utgår från studiesubjektens 

perspektiv. Denna typ av undersökning är kontextbunden och har en naturalistisk syn på 

världen. Praktikerna blir en serie representationer där bland annat intervjuer, konversationer och 

inspelningar ingår. När man utför en kvalitativ analys studeras saker i deras naturliga omgivning, 

man söker förförståelse eller tolka fenomen utifrån de innebörder som människor tillskriver 

dem. (Alvesson & Sköldberg 2008:17).  

     Empirisk forskning som är reflekterande utgår från det som verkar som okomplicerade 

verklighets avspeglingar, bör studeras i mindre delar, detta för att skapa en större förståelse 

snarare än att ta fasta på sanningar. Den reflekterande forskningen kännetecknas av tolkning och 

reflektion som grundelementen. Här syftas till att samtliga referenser till det empiriska materialet 

är tolkningsresultat. Tolkningen är således centralt för forskningen då forskarens egen 
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uppfattning och förförståelse ligger till grund för tolkningarna (Alvesson & Sköldberg 2008:20). 

Reflektionen å andra sidan fokuserar således mer på forskarens person och samhälle, samhället i 

stort, kulturella traditioner samt även framställningsformens betydelse i 

forskningssammanhanget. Tolkandet får kvalitet genom reflektion på olika nivåer, därmed får 

den empiriska forskningen sitt värde.   

 

4.1 Innehållsanalys  

Innehållsanalysen är en bland flera metoder som samhällsvetare, humanister och beteendevetare 

kan använda sig av när de konfronterar fakta och problem som de vill göra till data för 

beskrivning, analys och förklaring. Innehållsanalys är en metod för att studera kommunikation 

och meddelanden i deras symboliska form. Eftersom kommunikation som forskningsobjekt är 

grundläggande och teoretiskt övergripande på många fält. Innehållet kan analyseras både 

kvalitativt och kvantitativt (Rice & Rogers 1988:37). Här har vi som tidigare nämnts för avsikt 

att analysera kvalitativt. 

Styrkor för innehållsanalyser är att de kan användas för att beskriva trender i innehåll över tid.       

     Den ger en teoretisk förbindelse mellan individers intuition och organisationers produktion 

av medieinnehållet och möjligen eventuella sociala konsekvenser relaterade till publik 

användning av innehållet (Rice & Rogers 1988:37).  

     Innehållsanalysen syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva meningen av ett kvalitativt 

material. Här bör dock tilläggas komplexiteten med "mening" som begrepp. Ett material saknar 

självt en mening, det är något som skapas av mottagarens tycke och erfarenhet.(Schreier 2012:2) 

Innehållsanalys lämpar sig då meningen inte är fullkomligt självklar och passar särskilt på 

material såsom websidor, intervju-transkriberingar, och nyhetsartiklar. Den syftar till att studera 

vad som förs fram och dess betydelse. Det som är av intresse är innehållet, och hur innehållets 

verklighet avbildas och av vem. Man strävar efter att ta fram tendenser, vilket vi kommer att 

göra genom att sammanfatta de olika artiklarna som vi valt ut och att analysera innehållet för att 

se om det skiljer sig beroende på författaren av artikeln samt om artikeln är publicerad i en 

amerikansk eller engelsk dagstidning. Kritik som skulle kunna riktas mo innehållsanalysen är att 

metoden är bred. Det är en svaghet då det generellt inte finns något rätt eller fel gällande 

tillvägagångssättet. Vilket kan vara otydligt för den som ska tillämpa metoden.   
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4.2 Retorik 

Retorik som metod har de senaste åren haft stor betydelse för medie- och 

kommunikationsvetenskaplig forskning, då den lämpar sig bra i synnerhet för att analysera 

medietexter. Retoriken utgår från en specifik situation, vilket i vårt fall är den media 

uppmärksammade händelsen på caféet, vilket är vår tidsbestämda utgångspunkt för denna 

uppsats. Retorik handlar om att "någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd 

tid på en bestämd plats" (Ekström & Larsson 2010:217).  

Enligt Ekström & Larsson bör en retorisk analys genomgå följande fem steg: 

     Avsändare: vid analys av medietexter krävs att man studerar avsändaren. Vem är det som 

försöker övertyga? Alltså, är avsändaren explicit eller implicit, är det en organisation eller en 

person. Detta ingår begreppet ethos. Här ingår även vilka personer som tas upp i texten för att 

skapa djup och styrka i texten. 

    Målgrupp: Vem är det man försöker övertyga? vilken är målgruppen, mottagaren av texten, 

vad vet avsändaren om läsaren, hur tolkar denne texten?  

     Syfte: Vad vill avsändare övertyga läsaren om? Vad har texten för syfte? Medietexter har ofta 

dubbla syften, dels att övertyga om något och även att påvisa sina egna bra egenskaper. Detta 

görs genom att exempelvis stärka avsändarens image som kunnig eller etiskt korrekt.  

     Situation: Alla texter skapas och läses i en specifik kontext, både i en kulturellkontext samt i 

en tidsmässig sådan. Vilken tid och plats är aktuell? 

     Argumentation: På vilket sätt försöker man övertyga: detta är vad den retoriska analysen ska 

svara på. Vad åkallar texten, förnuft eller känslor samt om den ingår i ett större sammanhang 

(Ekström & Larsson 2010:218). Viktigt är att inte endast analysera textens övergripande 

funktioner, utan att se hur de kombineras med varandra.  

 

4.3 Retorisk analys 

Vi har utfört en retorisk innehållsanalys på de medvetet utvalda artiklarna. I analysen står 

meddelandet i fokus. Här har vi haft för avsikt att analysera eventuella tendenser som kan tydas i 

texterna, vilket är gemensamt för både retorisk- och innehållsanalys. Tendenserna lyfts fram i 

resultatredovisningen som följer efter analysen. Kritik som skulle kunna riktas mot metoden är: 

Metoden innehåller många olika begrepp och steg. Detta kan göra det aningen problematiskt för 

läsaren om den inte är insatt i metoden. De olika stegen, kan göra att analysen blir av aningen 

varierad karaktär.  

     Till vår hjälp har vi främst använt Karlsson & Mrals modell om retorisk analys från boken 

"Heder och påverkan - Att analysera modern retorik".   
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4.4 Den retoriska analysens uppbyggnad 

Textgenre: Tas reda på för att förstå textens övergripande karaktär och vart den presenteras. 

Det är också viktigt att ta reda på textens relation till andra texter. Det gäller också att förstå den 

retoriska genren som i den klassiska retoriken delar in övertygande texter i tre genrer: Genus 

deliberativum-de politiska talen, talaren förordar eller avråder från en viss handling, genus 

demonstrativum-ceremoniella tal, exempelvis hyllningstal och genus judiciale-de juridiska talen, försvar 

och anklagande (Karlberg & Mral 1998:22).    

Den retoriska situationen: här ingår den fakta kring texten och situationen som den 

förekommer i. Vilka är textens sociala sammanhang? Vart i tidningen eller i det här fallet, 

hemsidan finns texten? Under vilken kategori/"flik" ligger artikeln? I en retorisk analys är det 

viktigt att veta bakgrunden till händelsen. Hur ser situationen ut? Finns några skrivna/oskrivna 

regler? Styr tiden?  

Publiken: Vem läser texten? Sammansättningen av läsarna styr skribentens sätt att skriva. 

Vilken är den avsedda? Vilken är den faktiska publiken? Vilka kan tänkas läsa detta? Är den 

tillgänglig för alla som den är tänkt för? Var befinner sig publiken i tid och rum? Läsaren sätter 

villkoren för de formella/informella regler som skribenten måste anpassa sig efter. 

Retoriska problem: vilka är skribentens problem, hinder, vad väntar på att bli gjort? De 

retoriska problemen är invändningar mot budskapet som ev. finns. Hit räknas även fientliga 

inställningar mot texten. 

Talaren: vem är textförfattaren? Vad har denne för utbildning, yrke, vilket förhållande har 

denne till ämnet? Är författaren kunnig/okunnig? Osv.  

Disposition: Strukturen i en text har olika funktioner i den övertygande processen. I den 

klassiska retoriken är strukturen indelad i fem delar; exordium, narratio, propositio, argumentatio och 

conclusio.  

     Exordium (inledning), vilken ska göra läsaren uppmärksam, välvillig och läraktig (Karlberg & 

Mral 1998:28). Inledningen ska göra läsaren mottaglig för informationen samt förbereda denne 

för vad texten handlar om. Inledningen anses vara rubriken samt det första stycket. Viktigt att 

fråga sig om är: Har skribenten lyckats få med alla delar av exordium, eller har skribenten 

utelämnat något av de tre huvudsakliga syftena med exordium?  

     Efter exordium kommer narratio (bakgrund). En bra narratio ska vara kortfattad och tydlig och 

är av varierande karaktär beroende på om skribenten anser att läsaren är väl insatt i ämnet eller 

inte.  Hur mottaglig är skribenten för läsarens förkunskaper i texten?  

     Härefter följer propositio, (tes, huvudtanke). Vilket är syftet med texten? Vad vill skribenten få 

sagt med texten? Tesen hittar man oftast under exordium, narratio och ibland även under conclusio. 
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     Sedan följer argumentatio (argumentation). Här inkluderas de argument som på olika sätt förs 

fram genom appelformerna ethos, pathos och logos. Människor har olika drivkrafter och låter sig 

också övertygas av olika faktorer. De tre hänger ihop och måste samverka för att avsändaren ska 

lyckas övertyga läsaren. De används olika beroende på hur situationen ser ut. 

Ethos  handlar om läsarens förtroende för avsändaren vilket avgörs utifrån avsändarens 

kompetens och moraliska karaktär. Uppfattningen av avsändaren kan finnas före, under eller 

efter det att kommunikationen utförts. Vi har i den här analysen valt att inte analysera själva 

framförandet, actio, vilket oftast står under egen rubrik. Eftersom det är texter som analyseras 

anser vi att actio inte kan analyseras.  

Pathos  bygger på känslor och involverar både skribentens egna och publikens känslor. 

Skribenten kan komma att fråga sig själv: Vilka känslor vill jag väcka? Ett effektivt sätt att väcka 

känslor hos publiken kan vara att visa sina egna. Känslorna är däremot beroende av situationen 

och anpassar sig efter varje situation. Dessa kan vara både positiva och negativa. 

Logos  handlar om att åkalla läsarens förnuft och strävar efter att uppnå objektivitet. Här finner 

man Conclusio (avslut) och det är den sista delen i en övertygande text och innebär således 

sammanfattning. Huvudfrågan blir i vilken mån avsändare väljer att använda sig av data och 

andra former av sakliga argument för att övertyga publiken.  

Stilnivå: Textens språkliga utformning, elocutio, är lika viktig som argumenten. Stilen avgörs i 

relationen mellan innehåll, form och verkan i en text. För att bedöma en texts stilnivå är det 

essentiellt att förstå kontexten som texten förekommer i, då kontext och stilnivå oftast är 

beroende av varandra. Det finns i huvudsak tre stilnivåer; hög-, mellan-, och låg. Mellanstilen 

hittar man främst i nyhetstexter vilka ligger till grund för den här analysen och karaktäriseras av 

ett enkelt men vårdat språk (Karlberg & Mral 1998:46). Gällande stilnivån bör man också se om 

textens stil är konsekvent eller om författaren blandar olika stilar, vilket kallas stilbrott. Stilbrott 

kan göra så att texten får en annan innebörd än den avsedda samt kan orsaka att författarens 

trovärdighet minskar (ibid). Viktigt att författaren anpassar sig efter situationens regler och 

normer.  

Stilfigurer: Stilfigurerna utgör en del av argumentationen då läsaren tvingas se på exempelvis en 

händelse utifrån ett av författarens bestämda perspektiv. Det finns två typer av stilfigurer; 

troper, vilka säger något mer eller något annat än vad orden anger. Troper kan agera som ett 

komplement till en text, till exempel som bilder eller symboliska uttryck. Ornament bygger på 

olika typer av mönster och scheman och ger texten variationer. Dock kommer vi inte att 

använda oss av stilfigurer i den här analysen då vi ansåg att det inte fanns några stilfigurer, 

intressanta nog att belysa.  
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5. ANALYS 

USA: Artikel 1 (originaltexten finns som bilaga) 

"John Galliano Suspended from Dior" 

Textgenre: Nyhetsartikel i New York Times (New York) modebilaga T-magazine, publicerad på 

förmiddagen den 25/2 2011, dagen efter att händelsen inträffat. Artikeln är skriven av Horacio 

Silva. 

Texten var en av de första som skrev om händelsen, därefter följde ett stort antal artiklar, både i 

New York Times och även i mängder av andra tidningar, både i tryckta och webbaserade format 

världen över. Texten tillhör genren genus judiciale då den både påvisar anklaganden och 

försvaranden gentemot Galliano. 

Den retoriska situationen: Situationen är av formell karaktär då situationen ser ut sådan att det 

är en officiell pålitlig tidning som ska rapportera en nyhet. Situationen styrs både av skrivna 

regler samt av förordningar från tidningens direktion. Den styrs också av oskrivna regler, vad 

som anses vara moraliskt korrekt och passande för sammanhanget. Alltså, skribenten ska på ett 

neutralt sätt rapportera om nyheten, utan att ännu inte riktigt fått bekräftat vad som hänt. Tiden 

styr så till vida att artikeln var bland de första, den 25 februari att, dagen efter händelsen 

rapportera om den, och det gäller således att snabbt rapportera om den för att vinna läsare. En 

pågående händelse har störst nyhetsvärde (Hadenius, Weibull & Wadbring 2009:303).  

Publiken: För läsaren av webbaserade tidningar spelar tiden en viktig roll då man förväntar sig 

att snabbt kunna läsa om de senaste händelserna (Hadenius, Weibull & Wadbring 2009:354). 

Den möjliga publiken kan tänkas vara i synnerhet kvinnor men också män i åldrarna 15-75 år. 

Den avsedda och faktiska publiken är förmodligen kvinnor och män i åldrarna 20-40 år. 

Förmodligen har de ett intresse för mode och ekonomi. Publiken kan också utgöras av personer 

som har intresse i LVMH, ägaren av både Dior och John Gallianos eget märke. Artikeln finns 

tillgänglig för alla som den är tänkt för, förmodligen är det främst denna åldersgrupp som också 

läser nyheter på webben mer än i pappersform. Enligt Hadenius, Weibull & Wadbring sker det 

mesta av användandet nätnyheter då man kommer till jobbet (ibid 354). Så förmodligen befinner 

sig läsarna antingen framför en dator på jobbet, eller kanske framför en ipad/mobiltelefon. De 

kan också tänkas befinna sig i en hemmamiljö, skolan eller i någon form av privat eller kollektivt 

färdmedel. Vi tror att texten betyder olika saker för publiken, beroende på vilken relation man 

har till de eller det som omnämns i artikeln. Personer av judisk härkomst tar förmodligen mer 

illa vid sig än icke judiska. För en person som precis köpt en ny Dior-produkt och fullkomligt 

emotsätter sig antisemitism, kanske nyheten resulterar i att denne aldrig mer köper en produkt 

från Dior eller Galliano.  



	   17	  

Retoriska problem: De eventuella retoriska problemen för den här artikeln kan tänkas vara att 

nyheten är ofullkomlig då den inte ännu kan bekräftas eller styrkas eftersom det fortfarande står 

oklart vad som inträffat. Andra invändningar mot budskapet kan exempelvis komma från 

personer som kanske dyrkar Galliano och inte bryr sig om antisemitistiska åsikter. Eller från 

personer som inte bryr sig om det som är oetiskt eller omoraliskt. 

Skribenten: Artikeln är skriven av Horacio Silva. Han är New York Times webbdirektör för 

tidningens mode magasin T-magazine och har arbetat för New York Times sedan 2001. Han 

bör således, efter dessa år vara kunnig på ämnet mode, oklart dock vilken koppling han har till 

Dior och Galliano. Avsändaren är implicit. 

Dispositionen: Här analyseras artikeln utifrån den klassiska retorikens fem delar.  

Exordium: Rubriken som handlar avslöjar att Galliano stängts av från Dior sätter temat för 

texten och stämmer väl överens med textens handling. Den är kort och koncis men samtidigt 

väldigt uttrycksfull. Den meddelar en stor nyhet för de berörda framförallt eftersom Galliano 

varit chefsdesigner under så lång tid. Så till vida att många har svårt att tänka sig Dior utan 

honom. Eftersom rubriken inte talar om varför Galliano blivit avstängd, blir man nyfiken och 

vill läsa själva artikeln för att få en förklaring. I det inledande stycket hänvisar skribenten till att 

Galliano varit chefsdesigner på Dior sedan 1996. Skribenten rapporterar att Galliano blivit 

avstängd efter att han gripits för att han påståtts göra anti-semitiska yttranden gentemot en 

kvinna på ett café i Paris. Att skribenten hänvisar till den 15-åriga tidsperiod som Galliano 

arbetat för Dior kan tänkas vara ett försök att påvisa sin egen kunnighet inom området, både 

gällande Galliano och Dior. Detta anser vi vara ethos, som vi fördjupar oss i något senare. Här 

bör vi också studera om skribenten utelämnat något av de tre huvudsakliga syftena, som vi 

tidigare nämnt var att skapa; uppmärksamhet, välvilja och läraktig het (Karlberg & Mral 

1998:28). Enligt vår analys utelämnas ingen av syftena. Framförallt skapar den uppmärksamhet 

genom rubriken och det inledande stycket Man funderar på orsakerna till avstängningen och vill 

veta mer.  

     Efter exordium kommer narratio, bakgrunden. Bakgrundsberättelsen till händelsen finns i 

mitten av artikeln. Den berättar endast vad som inträffat, samtidigt som skribenten rapporterar 

om det händelsen kan vara av annan karaktär. Ingen bakgrundsberättelse ges till Galliano, 

varken till hans privatliv eller yrkesperson. Ett uttalande av Diors vd, Sidney Toledano används 

där han uttrycker Diors nolltolerans gentemot antisemitism och rasism och att Galliano stängts 

av från Dior i väntan på en pågående polisutredning som inletts.  

Propositio, artikelns tes är explicit. Vi anser att rubriken "Galliano avstängd från Dior" är tesen. 

Artikeln utgår från sakens kärnpunkt, det faktum att avstängningen ägt rum.  
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Argumentatio, skribenten argumenterar för tesen genom att styrka den med citatet av Diors vd, 

där han markerar Diors nolltolerans gällande anti-semitism och rasism. Ett annat argument är att 

skribenten hänvisar att franska nyhetsmedier rapporterat om samma sak, men att det fortfarande 

står oklart varför Galliano angripit kvinnan. En oklarhet kring hela händelsen råder. Detta 

förstärks även genom att nämna att det finns åtminstone två aktuella polisrapporter gällande 

händelsen, ena avslöjar att Galliano uttryckt kommentarer av en antisemitisk karaktär. Den 

andra rapporten säger motsatsfullt att Galliano kritiserat kvinnans handväska efter att hon kallat 

honom ful. Att nämna den andra polisrapporten skulle eventuellt kunna sägas vara en antites. 

Artikeln är skriven på ett sätt som hänvisar till förnuftet och är induktivt, alltså konstruerad på 

ett beskrivande sätt med många exempel som stöd.  

Ethos i artikeln är att skribenten använder sig av andras auktoritet för att övertyga och stötta 

tesen att Galliano stängts av från Dior. Exempelvis användandet av citatet från Diors vd. Citat 

används ofta som stöd för argument (Karlberg & Mral 1998:40).  

Pathos är en moralisk argumentering. Att ta upp den inträffade händelsen är viktigt på grund av 

det moraliska idealet. Är Galliano skyldig krävs att det uppmärksammas för moraliska skäl. Här 

verkar även det citatet med de starka orden från Diors vd som ett sätt att anspela på läsarens 

känslor.  

Logos anser vi vara att skribenten hänvisar till franska nyhetsmedier, vilket också är ett sätt att 

använda någon annans auktoritet. Det är för-förstått att de franska nyhetsmedierna är närmare 

den plats där händelsen inträffade, samt att de har en annan närhet till de berörda personerna 

och eventuellt också till vittnen. De franska nyhetsmedierna har förmodligen också en snabbare 

tillgång till information än skribenten själv som arbetar för en amerikansk dagstidning där både 

atlanten, tidsskillnaden och språket särskiljer henne och de franska medierna åt.  

I Conclusio, avslutningen, i det näst sista stycket beskriver skribenten de två teorierna om vad som 

inträffat. I det avslutande stycket skriver skribenten att polisen just nu undersöker saken för att 

sedan överlämna det till åklagaren. Skribenten skriver även att det är oklart om Dior likväl som 

Gallianos eget märke kommer att genomföra sina modevisningar under Paris Fashion Week 

som är planerade veckan därpå.  

Texten är av induktiv karaktär eftersom den är beskrivande och innehåller olika exempel på det 

den diskuterar. Artikeln är publicerad på förmiddagen efter en händels som inträffat kvällen 

innan. Den har ett rapporterande syfte av vad skribenten hittills vet, inte ens polisen i Paris vet 

mer, eftersom de undersöker saken vidare då artikeln publiceras. Hade artikeln istället varit i 

tryckt pappers form hade den förmodligen ännu inte utgivits, förens två dagar efter händelsen. 
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Artikeln hade förmodligen då också varit längre, kanske hade fler saker som gällde händelsen 

också varit mer bekräftade.  

Stilnivå: Vanligt för nyhetstexter, vilket denna artikel är, är att de har en mellannivå. Språket i 

artikeln är enkelt men samtidigt vårdat. Skribenten är konsekvent i användandet av stil då han 

håller sig på en nivå.  

 

USA: Artikel 2 (originaltexten finns som bilaga) 

"Galliano Case Tests Dior Brand’s Future" 

Textgenre: Nyhetsartikel från New York Times webbversion, publicerad den 1 mars 2011, fyra 

dagar efter det att händelsen inträffade, skriven av Cathy Horyn.  

Texten var en av de första, i fråga om datum att meddela att John Galliano avskedats från Dior. 

Texten är fristående från andra texter. Dock följde flera artiklar som berörde ämnet dagarna 

efter, både i New York Times samt i andra tidningar. Textens retoriska genre är en blandning av 

två av de retoriska genrerna, genus demonstrativum och genus judicuale och verkar för att både 

anklaga samtidigt som den hyllar Galliano. Texten rapporterar om det negativa som skett 

samtidigt som Gallianos positiva egenskaper också lyfts fram.  

Den retoriska situationen:  

Situationen är formell eftersom den texten publiceras officiellt och styrs av skrivna regler och 

förordningar från tidningens ledning. Den styrs även av oskrivna regler, vad som anses vara 

moraliskt korrekt och passande för nyhetsrapportering i västvärlden.  

     Texten inleds med Paris, vilket får oss som läsare att känna en närhet till den plats där 

händelsen inträffade.  

Publiken: De primära läsarna av artikeln är förmodligen kvinnor i åldrarna 18-40 år. 

Anledningen till att vi anser att kvinnor är den primära läsargruppen är på grund av rubrikerna 

som leder vägen till artikeln, alltså "Style & Fashion". Den faktiska publiken är förmodligen 

kvinnor, men förmodligen också män i liknande åldrar, kanske till och med äldre. Anledningen 

till det är att artikeln berör ekonomiska fakta såsom varumärket Diors image. Personer med 

intresse för mode kan tänkas läsa detta. Publiken befinner sig vid en dator eller vid en iphone, 

ipad, ipod-touch eller vid en android mobil. Uppkoppling krävs inte eftersom New York Times 

lanserade appar till dessa år 2008. Alltså kan läsaren befinna sig nästan var som helst då denne 

läser artikeln.  

Retoriska problem: Eventuella retoriska problem för skribenten kan vara användandet av den 

inledande källan, då denna skulle kunna anses vara opassande och skapa en negativ inställning 
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till skribentens kompetens. Källan är ett citat från varuhuset Saks Fifth Avenues VD, Ronald 

Frasch, läsaren kan här ställa sig frågan hur legitim hans åsikt är i detta sammanhang.   

Skribenten: Avsändaren för texten är implicit. Skribenten till den artikeln är Cathy Horyn som 

arbetar som modekritiker på New York Times sedan 1998. Hon skriver även för modemagasin 

såsom Vogue och Harpers Bazaar. Horyn började sin karriär inom modejournalistiken 1986 och 

är känd inom modebranschen för sina bittra recensioner, vilket också orsakat att hon blivit 

bannlyst från flertalet modevisningar. Horyn driver också en provokativ blogg på New York 

Times. Hennes karaktärsdrag som modekritiker och modejournalist är att hon framstår vara 

bitter och provokativ.     

Disposition: Exordium, artikelns inledning är rubriken och det inledande stycket. Intressant är 

att artikeln inledningsvis diskuterar Diors varumärke, att de agerat snabbt för att förhindra att 

förstöra deras image, när det precis blivit klart att Galliano skulle avskedas.  

Rubriken ska sätta syftet för texten och kan sammanfattas med att det är ett påstående om att 

Galliano-händelsen testar varumärket Diors framtid. Rubriken är uppmärksammande och skapar 

ett intresse för vidare läsning av artikeln. Den ger läsaren möjlighet för egen analys och tänkande 

innan fortsatt läsning av texten, man förstår att det är något allvarligt som inträffat. Vi anser att 

exordium är aningen otydligt, då rubriken och det inledande stycket endast överensstämmer 

delvis, man föreställer sig att texten ska handla om Diors varumärke, vilket den inte gör.  

     I narratio saknas inledningsvis någon bakgrundsförklaring till varför framtiden för Diors 

varumärke prövas av Galliano-händelsen. Läsaren antas vara införstådd med modebranschens 

olika aktörer. Såsom vilken frontfigur Galliano var för Dior. Eller att Saks Fifth Avenue är en 

stor och viktig aktör på modemarknaden och deras VD har stor auktoritet. Den moraliska 

kunskapen hos läsaren tas också för given, genom att bara snabbt inledningsmässigt nämna att 

Galliano avskedats på grund av en film där han yttrat sig antisemitiskt. Att Dior har ett starkt 

varumärke som nu prövas uttalas i ord och förklaras genom en kort diskussion av att det inte 

råder några tvivel om att Dior snart kommer att attrahera någon annan stjärndesigner. 

Bakgrunden till ämnet, alltså Gallianos relevans för Dior tas upp först i det fjärde stycket.  

Propositio, tes: Tesen var relativt svår att utläsa men vi anser att tesen är följande; "Galliano-

händelsen får negativa konsekvenser för Dior och prövar varumärkets styrka."  

Argumentatio: Ethos används för att skapa förtroende genom att skribenten framför allt använder 

sig av andras auktoritet genom citat från personer som skribenten anser viktiga för texten 

(Karlberg & Mral 1998:40). Citatet av Saks Fifth Avenue's VD används där han uttrycker sina 

åsikter om händelsen och dess effekter för Diors varumärkesimage, dessa används för att 

övertyga läsaren om tesen. Även citat från Diors VD som uttrycker att Gallianos beteende totalt 
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motsätter sig Diors kärnvärden används. Ett citat av skådespelerskan och representanten för 

parfymen Miss Dior Cherie, Natalie Portman där hon uttrycker sin ilska gentemot Galliano 

används för att styrka argumentet. Skribenten uttrycker sina egna yrkeskunskaper genom att 

beskriva Gallianos karaktär och karriär, samt genom att namnge erkända moderedaktörer från 

stora modemagasin likväl de senaste designers.  

Pathos i texten uttrycks genom att lyfta fram konsekvenserna som Gallianos uttalande fått, bland 

annat att Diors kunder hört av sig och känt sig förnedrade. Även citatet av Natalie Portman där 

hon uttrycker sin ilska över Galliano, att hon själv är stolt judinna och inte vill förknippas med 

honom överhuvudtaget. Skribenten citerar också vad Galliano säger i filmen, “people like you would 

be dead”. Ord som i allra högsta grad framkallar känslor.  

Logos uttrycks genom de fakta om både Galliano och Dior som skribenten lyfter fram. 

Skribenten berättar innehållet i filmen som cirkulerat i medier runt om i världen. Bilder används 

ofta som fakta-argument, här används istället filmen som argument och replikerna beskrivs noga 

(Karlberg & Mral 1998:40). Logos utgörs även av fakta om Gallianos arbete på Dior, vilket årtal 

han började samt vad han åstadkommit under sin karriär utifrån ekonomiska och sociala 

perspektiv. Skribenten använder också vad vi anser vara en analogi, en likhetsrelation mellan 

Galliano och en annan modedesigner för att argumentera för det allvarliga inträffade. Därefter 

beskriver skribenten Gallianos levnadssätt som vilt och njutningslystet för att också därefter 

beskriva hur Diors vd uttryckt en irritation över att inte ha direktkontakt med Galliano. Genom 

att skriva dessa argument tar skribenten för givet att läsaren fyller i under premisserna, som vi i 

denna artikel anser vara att Galliano tappat vettet.   

I conclusio, sammanfattar skribenten det viktigaste i texten som vi anser vara Gallianos skicklighet, 

labila tillstånd och konsekvensen av händelsen. Skribenten beskriver Gallianos skicklighet inom 

modebranschen och jämför honom med Chanels erkända chefsdesigner Karl Lagerfeld som 

ständigt hyllas inom modevärlden. Skribenten nämner också Gallianos respektabla kunder 

såsom presidentfrun Carla Bruni. Därefter återgår skribenten till att argumentera för att Galliano 

tappat kontrollen över sitt liv, att han isolerat sig själv och att inte ens hans chef känner honom.  

Stilnivå: Texten har en mellannivå, språket är enkelt och vårdat. Vi anser att skribenten är 

konsekvent i användandet av stil då hon genomgående håller sig på samma nivå.  

USA: Artikel 3 (originaltexten finns som bilaga) 

"Galliano's Departure From Dior Ends a Wild Fashion Ride" 

Textgenre: Nyhetsartikel från New York Times webbversion, publicerad den 1 mars 2011, fyra 

dagar efter det att händelsen inträffade, skriven av Suzy Menkes. Texten var bland de första att 

meddela John Gallianos avsked från Dior. Texten är fristående från andra texter, även om andra 
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texter om händelsen publicerats både före och efter denna text. Textens retoriska genre är en 

blandning av två av de retoriska genrerna, genus demonstrativum och genus judicuale. Den anklagar 

Galliano för händelsen, samtidigt som den försvarar och hyllar honom genom att syfta på hans 

yrkesskicklighet och hänvisa till modebranschens hårda klimat. 

Den retoriska situationen: Skribentens uppgift blir att rapportera händelsen på ett intressant 

sätt samtidigt som hon vill hylla Gallianos yrkestalang. Hade det handlat om en ond person som 

exempelvis en massmördare hade texten förmodligen varit av en annan karaktär. Eftersom 

texten publiceras officiellt, styrs den av skrivna regler från tidningens direktion och texten har en 

formell karaktär. De oskrivna reglerna är de moraliska reglerna för hur vi förväntar oss att 

nyhetsrapportering i västvärlden ska utföras.  

Tiden styr eftersom att händelsen är högaktuell. Dagen innan artikeln publicerades blev det 

fastställt att Galliano skulle avskedas, därför måste skribenten snabbt rapportera händelsen 

(Hadenius, Weibull & Wadbring 2009:303).  

Publiken: De primära läsarna av artikeln är förmodligen kvinnor och män i åldrarna 25-70 år. 

Vi anser att både män och kvinnor är den primära läsargruppen därför att rubrikerna/flikarna 

som leder till artikeln; "Business och Global" tilltalar både män och kvinnor i vår påstådda ålder. 

Den faktiska publiken är förmodligen kvinnor, men förmodligen också män i ungefär samma 

ålder. Framförallt personer med intresse för mode kan tänkas läsa artikeln. Publiken befinner sig 

vid en dator eller vid en iphone, ipad, ipod-touch eller vid en android mobil. Uppkoppling krävs 

för personer som sitter vid en dator men inte för personer som läser artikeln på en smartphone 

eller ipad på grund av New York Times app. 

Retoriska problem: Eventuella retoriska problem för skribenten skulle kunna vara placeringen 

av artikeln. Artikeln diskuterar Gallianos karriär och modebranschen på ett djupgående sätt som 

förmodligen skulle lämpa sig mer att vara placerad under kategorin "Style & fashion" då läsarna 

som läser sådana kategorier antagligen intresserar sig mer för information om en designers 

avsked. Överrubriken Global business skapar en förvirring då läsaren förväntar sig att artikeln mer 

ska handla om finans och ekonomi.  

Skribenten: Avsändaren är implicit. Artikeln är skriven av Suzy Menkes som är en brittisk 

journalist, hon är också chefsmoderedaktör och reporter för International Herald Tribune sedan 

1988, där New York Times ingår. Menkes bor i Paris och har fått både den franska och brittiska 

Hedersmedaljongen, vilket är den högsta utmärkelsen man kan få i respektive land. Menkes är 

väl omtyckt inom modebranschen och hennes recensioner av modevisningar och kollektioner 

anses vara rättvisa.    
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Disposition: Exordium, inledningen är rubriken som av ordvalen skapar intresse och avslöjar att 

en vild tidsperiod är slut då Galliano lämnar Dior. Det inledande stycket förklarar rubriken, och 

beskriver kort Gallianos egenskaper som designer och vilka positiva följder dessa fått för Dior. 

Genom att skribenten talar om att hon är kunnig på Gallianos professionella karaktärsdrag och 

hur dessa effektuerat Dior skapas en välvilja hos läsaren. 

     I narratio ges en kort bakgrundsförklaring i andra stycket om varför Galliano lämnar Dior. 

Läsaren antas således vara införstådd med händelsen som orsakat Gallianos avsked. Sedan följer 

en förklaring om varför Galliano gett en skjuts åt Dior som skrevs inledningsvis. Narratio i 

artikeln är relativt utredande om modebranschens aktörer, förmodligen eftersom artikeln är 

placerad under en kategori som inte är specificerad på mode. 

Propositio, tes: Vi hävdar att tesen är implicit då den endast kan urskiljas vid en mer djupgående 

analys av artikeln. Den implicita tesen anser vi vara "att Dior förlorar ett kreativt geni då 

Galliano lämnar Dior, samt att Galliano lik som många andra fallit offer för modebranschens 

hårda och ständiga krav." 

Argumentatio: Ethos i texten framkommer mycket genom att skribenten tillförlitar sig på sina egna 

yrkeskunskaper. Dessa uttrycks genom det sätt som hon beskriver Gallianos karaktärsdrag och 

karriär på. Skribenten påvisar också sina yrkeskunskaper genom att namnge erkända 

modedesigners inom modebranschen som erfarat negativa händelser till följd av 

modebranschens hårda krav. Detta tyder på både yrkeserfarenhet och kunskap inom området.   

Pathos i texten uttrycks genom att lyfta fram Gallianos positiva karaktäristika och exemplifiera 

det hårda klimatet inom modebranschen som på grund av internetåldern handlar om att 

konstant och snabbt skapa nytt mode. Skribenten spelar också en del på minnen då hon nämner 

specifika väl omtalade scenarion i Gallianos karriär som exempelvis då han vid sin examen 

skapat en kollektion inspirerad av franska revolutionen och döpt den till "Les Incroyables".  

Logos uttrycks genom de fakta om både Galliano och Dior som lyfts fram och vi anser att 

artikeln är rik på sådana fakta. Fakta förmedlas genom att skribenten anger viktiga årtal i 

Gallianos karriär. Skribenten använder också vad vi anser vara en analogi, en likhetsrelation 

mellan Galliano och andra modedesigner för att argumentera för Gallianos situation, och den 

rådande situationen inom modebranschen. Analogin ska få läsaren att bli övertygad om att detta 

är en allmän sanning för modebranschen (Karlberg & Mral 1998:41). Skribenten nämner endast 

hastigt anledningen till Gallianos ohälsa och låter följaktligen läsaren att fylla i underpremisserna.  

I conclusio, i näst sista stycket används ett citat för att sammanfatta texten, citatet är av Diors 

smyckedesigner som summerar "It’s terrible and pathetic at the same time. I never knew that he had such 

thoughts in him. Or that he so needed help.” Därefter skriver skribenten att en kollega till Galliano 
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meddelat att avskedet från Dior inte är officiellt bekräftat, utan att Galliano ska kämpa för sin 

rätt.  

Stilnivå: Textens språk har en simpel men också prydlig karaktär. Skribenten håller sig till 

mellannivå genom hela texten.  

 

Storbritannien: Artikel 1 (originaltexten finns som bilaga)  

”John Galliano suspended by Dior following arrest over 'anti-semitic rant'”  

Textgenre: Nyhetsartikel från The Telegraph som är en av Englands största dagstidningar. 

Artikeln är publicerad den 25 februari 2011, vilket betyder att den publicerats en dag efter 

händelsen inträffade. Dock framgår inte vem journalisten som skrivit texten är. Enbart att 

artikeln tillhör en del av ”John Galliano scandal hot topis” som har en egen plattform på The 

Telegraphs hemsida. Textens retoriska genre är av tvetydlig karaktär, det är en blandning av både 

genus judiciale eftersom Galliano beskylls för sitt agerande. Samtidigt tillhör den genren genus 

demonstrativum där texten också hyllar Gallianos kompetens och de prestationer han 

åstadkommit. 

Den retoriska situationen: Avsändaren i den här artikelns är implicit. Artikeln finner man 

under kategorin ”FASHION” på The Telegraphs hemsida. Därefter hittar man texten genom att 

söka i deras arkiv efter artiklar gällande Galliano. Genom deras sökmotor finner man en kategori 

som heter ”John Galliano scandal hot topics”, vilket är en forumliknande plattform där man lätt 

kan klicka sig vidare genom olika artiklar som berör händelsen med Galliano. Det är en formell 

karaktär på texten eftersom det är en pålitlig tidning som ska rapportera en nyhet. Situationen 

styrs av skrivna regler från tidningens ledning. Även oskrivna regler styr texten, eftersom den 

måste anpassa sig efter vad som anses moraliskt korrekt i nyhetsrapportering, att den görs på ett 

oberoende sätt. I artikeln beskrivs vad Galliano åstadkommit för det England, vilket skulle 

kunna ses som en oskriven regel, med tanke på att det är en engelsk tidning.  

     Tiden styr eftersom artikeln publicerades dagen efter att händelsen inträffat, och tid är en av 

tre faktorer som styr nyhetsströmningen (Hadenius, Weibull & Wadbring 2009:303). 

Publiken: På grund av kategorin FASHION, som artikeln ligger under, antar vi att den primära 

målgruppen är kvinnor, mellan 25-50 år. Men förmodligen läser även män artikeln. Vi tror att ett 

intresse för mode eller skvaller är avgörande faktorer för att man läser artikeln.  Eftersom den 

digitala tid vi lever i innebär att vi, oftast, vart vi än befinner oss, har tillgång till internt, ökar 

också chansen för exponering. Vanligtvis, om en artikel enbart publiceras i en morgontidning, 

måste man ha den faktiska tidningen i handen för att kunna läsa. När en artikel, som den här, 
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publiceras på nätet kan läsaren ha tillgång till artikeln efter eget behag, via en smartphone, dator 

eller surfplatta.  

Retoriska problem: Här kan man räkna in den information som står för grund till artikeln. 

Eftersom artikeln producerades en dag efter händelsen så är all information ännu inte bekräftad 

och fullständig. Läsaren kan således eventuellt vilket ifrågasätta trovärdigheten för texten.  

Skribenten: Det går inte att utläsa vem det är som producerat denna text då det inte anges på 

webbsidan. Ingen skildring ges över skribentens profil. Detta skulle kunna ses som ett retoriskt 

problem då trovärdigheten minskar, då läsaren inte vet vem som har fört resonemangen.  

Disposition: Som nämnts i tidigare artiklar kommer vi här att använda samma fem begrepp.  

Exordium, inledningen är rubriken och det inledande stycket. Rubriken ska fånga läsarens 

intresse. I detta fall har texten sammanfattats till rubriken, vilket handlar om att Galliano gripits 

efter ett anti semitiskt utfall. En förklaring över händelsen görs inledningsvis av skribenten. 

Artikeln som publiceras endast en dag efter att händelsen inträffat, ligger även fokus på Diors 

modevisning som ska äga rum bara några dagar senare. Diors ledning knyts an till artikeln och 

bekräftar att Galliano stängts av från sin tjänst.  

Narratio, bakgrund, i denna text skulle kunna vara att journalisten förklarar för läsaren att 

stadsdelen Marais, där caféet ligger, sedan decennier har setts som ett judiskt område. 

Undertonen blir då att situationen blir paradox jämfört med platsen. Journalisten fortsätter och 

skriver att Galliano var ytterst alkohol påverkad vid tillfället, vilket kan ses som en bakgrund till 

uttalandena. Skribenten framställer en bild av vad Galliano åstadkommit under sin karriär, både 

som privat- och offentlig person. Antagligen för att få oss läsare mer engagerade i Galliano som 

person. Skribenten skriver att Galliano alltid setts som en designer med stjärnstatus (Kawamura 

2007:106). Ytterligare diskuteras hans bekantskapskrets, att han är nära vän med celebriteter som 

Madonna och supermodellen Kate Moss. Denna stjärnstatus kan vara en tänkbar faktor i att 

supermodellerna ofta minimerat sina arvoden för att medverka i hans modevisningar.  

Propositio, vi anser att tesen kan hittas i det första stycket under rubriken. Den var svår att utläsa 

men vi anser att den är; ”Galliano är avstängd från Dior och har blivit ombedd att inte delta vid 

modevisningen den 4 mars 2011”.  

Argumentatio, som tidigare nämnt använder vi här uttrycken ethos, pathos och logos.  

Ethos uttrycks genom att journalisten skapar trovärdighet genom hänvisningar till andras 

auktoriteter. I texten kan vi hitta olika argument, som bekräftas av olika källor. Inledningsvis 

påvisas ett uttalande från Dior som bevittnar och säger att designern har blivit ombedd att inte 

närvara vid modevisningen som ska äga rum endast åtta dagar efter händelsen. Citat används 

ofta för att påvisa auktoritet (Karlberg & Mral 1998:40). Vittnen berättar att de kallat på polis 
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vilket ledde till stort tumult utanför caféet. Galliano ska ha misshandlat kvinnan som han 

anklagades för att ha förolämpat. Journalisten använder detta citat för att övertyga läsaren om att 

det inte är en fiktiv händelse, eftersom det finns flera vittnen. Skribenten skapar tyngd genom att 

en nära vän till Galliano kommenterar att 'Women love John because he has a very feminine 

side. Reports of this assault are so out of character. I've never seen him being violent towards 

anyone.'. Journalisten får här en ytterligare dimension till sin artikel, vilket ger mer trovärdighet 

både till artikeln och till journalisten själv. 

Pathos, skribenten vill väcka medlidande, samtidigt som den vill engagera läsaren i det inträffade. 

Skribenten vill påvisa konsekvensen av Gallianos handling. 

Logos, uttrycks både genom fakta om Galliano och genom informationen om själva händelsen. 

Användandet av citatet från Gallianos vän från Paris, är också en typ av logos anser vi, eftersom 

hon borde veta vad hon pratar om då hon står objektet för nyheten nära. 

Conclusio, avslutningen är en kort sammanfattning i de avslutande styckena, av utvalda delar ur 

Gallianos karriär. Avslutningsvis kommer ytterligare ett uttalande från en polis som meddelar att 

Galliano inväntar ett datum för rättegång.  

Stilnivå: Den övergripande språkliga karaktären är konkret och tydligt. Av de olika stilarna så 

tillhör den här artikeln mellanstilen, vilket är vanligt i nyhetsartiklar som kännetecknas av ett 

enkelt med vårdat språk (Karlberg & Mral 1998:46). Dessutom håller författaren en homogen 

stil genom hela artikeln, vilket stärker journalistens trovärdighet.  

  

Storbritannien: Artikel 2 (Originaltexten finns som bilaga)  

”John Galliano: fallen idol” 

Textgenre: Nyhetsartikel är hämtad från den webbaserade versionen av The Telegraph, 

publicerad den 28 februari 2011. Artikeln är skriven av Hilary Alexander, texten är fristående 

men hör till John Galliano scandal hot topics på The Telegraphs FASHION webbsida. Textens 

retoriska genre är genus judiciale, anklagande men också genus demonstrativum, uppmuntrande 

gentemot Galliano. 

Den retoriska situationen: Det som är intressant med den här journalisten, är att hon har en 

personlig relation till Galliano och vädjar därför till modeindustrin att hjälpa honom igenom 

denna mediala kris.  

 Artikeln publicerades fyra dagar efter händelsen. De skrivna reglerna för texten kan, förutom 

direktiven från tidningens ledning, tänkas vara de lagar om meddelarskydd och företagssekretess 

som råder för mediers granskning (Berglez & Olausson 2009:29). Det ligger i en journalists 

natur att rapportera om en händelse på ett oberoende sätt, alltså kan dessa tänkas vara de 
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oskrivna reglerna. Men vi anser att Alexander nästan bryter mot reglerna genom att vädja om att 

stötta Galliano. Tiden står ytterst centralt eftersom nyheten vid publiceringen fortfarande var 

högaktuell (Hadenius, Weibull & Wadbring 2009:303).  

Publiken: Artikeln finns under kategorin FASHION som är en kategori under The Telegraph. Vi 

antar därför att den primära målgruppen är kvinnor i åldrarna 25-50 år ännu en gång. 

Retoriska problem: Först och främst skulle ett retoriskt problem i den här texten kunna vara 

att Alexander inte beskriva bakgrunden till händelsen utan hon antar alltjämt att läsaren är 

införstådd med händelsen och modebranschens aktörer. Att skribenten också har en personlig 

relation till Galliano är också något som skulle kunna vara ett retoriskt problem, då en 

invändning skulle kunna tänkas ifrågasätta objektiviteten.  

Skribenten: Avsändaren i den här artikeln är implicit. Hilary Alexander är etablerad brittisk 

moderedaktör som jobbar på The Telegraph sedan 1985. Två gånger har hon vunnit årets brittiska 

modejournalist på British Fashion Award.  Alexander anses i sin omgivning vara sakkunnig och 

har bred erfarenhet av branschen. Därför inger hon också en stor trovärdighet. I artikeln ger 

Alexander inledningsvis en kort beskrivning av hennes egen reaktion när hon fick veta nyheten. 

Redan här fångas läsaren eftersom journalisten bjuder på sig själv och sina känslor.  

Dispositionen: Exordium, artikelns inledning är rubriken och det inledande stycket. Alexander 

lägger stor vikt i hennes rubrik och inledning, det kan vara så att bland alla andra 

mediaproduktioner, vill hon fånga läsarens uppmärksamhet snabbt, och väcka intresse för att 

vilja läsa vidare. I rubriken förklarar Alexander för oss läsare att John Galliano är en idol som 

har fallit. Det inledande stycket väcker stor uppmärksamhet för texten genom att Alexander 

ställer en öppen fråga till läsaren som lyder ”From adulation, to self-destruction. How did 

artistic genius John Galliano, end up here?” Rubriken, tillsammans med det inledande stycket 

öppnar upp för reflektioner hos läsaren. Det märks att det är en erfaren journalist som 

producerat den här texten för det stycket som följer frambringar ytterligare intresse för oss som 

läsare. Hon förklarar att hon först kände misstro till informationen hon fick om händelse, sedan 

skräck och slutligen skam, skam över att stjärnan John Galliano kunde sjunka så lågt.  

Narratio, Efter det knyter Alexander an till rubriken genom att ta upp narratio, bakgrunden till 

hennes underlag. Hon skriver att videon som släppts på Galliano har bekräftat den senaste 

tidens mediedrev, och de som inte riktigt varit övertygade om händelsen hittills, nu fått 

händelsen bekräftat för sig. Här tas kunskapen hos läsaren för given. Då det saknas en 

bakgrundsförklaring till händelsen. Men en text av denna karaktär störs inte då textens syfte inte 

är att återge och berätta en händelsen, utan snarare att förklara en persons sinnestillstånd.  
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Propositio, i den här texten är väldigt tydlig och utgörs i slutklämmen. Tesen följer: ”Hjälp 

Galliano genom denna kris. Han behöver stöd och kärlek från den bransch han vigt sitt liv åt”.  

Argumentatio, i artikeln ligger störst fokus på pathos, det vill säga, journalisten har lagt ner mycket 

energi för att väcka känslor hos läsaren. Hon förmedlar och hänvisar också till sina egna känslor 

genomgående i texten. 

Ethos uttrycks redan inledningsvis i denna text genom att skribenten erkänner att hon har en 

personlig relation till Galliano, detta kan tyckas göras för att få en större inverkan på läsaren och 

för att denna ska känna en större tillit för avsändaren. Ethos uttalas främst genom att skribenten 

förlitar sig på sin egen yrkeskunskap. Hon uttalar sin stora sorg över att ett sådant geni har 

kunnat hamna i en sådan stor destruktiv situation på ett sådant avskyvärt och oansvarigt sätt. 

Vilket kan tolkas som om skribenten erhåller stor kunskap om modevärlden och dess sätt att 

hantera människor. 

Pathos, genomgående i texten fångas läsaren in eftersom avsändaren spelar på 

känslor.  Journalisten lyckas skapa en vi- känsla med publiken vilket är metod för att skapa 

förtroende (Karlberg & Mral 1998:33). Enligt Karlberg & Mral kan ett effektivt sätt att väcka 

känslor hos en publik vara att visa egna känslor, vilket skribenten gör i den här texten. 

Dessutom kopplar journalisten till känslosamma situationer så som utanförskap vilket också är 

en effektiv känsloväckare. Vidare förklarar skribenten att med den skamliga händelsen som skett 

i det offentliga rummet, hamnar modevärlden i närkontakt med sin smutsiga sida.  

Logos används som sagt till att åkalla läsarens strävan efter objektivitet i en kommunikation. Logos 

hänvisar till förnuftet och uttrycks genom information om modebranschen, att det kan vara en 

otrygg miljö om man isolerar sig i modebranschen. Hon förklarar också uttryckligen att den 

digitala tidsålder vi lever i idag inte gör det lätt för en sådan stjärndesigner.   

Conclusio, i sista delen i texten påvisar journalisten sin teori om händelsen. Här förklarar 

skribenten att Galliano behöver hjälp. Hon vill under inga omständigheter ursäkta hans 

beteende, för hon menar på att han kommer att få stå till svars för sitt agerande. I sista stycket 

avslutar hon med, ”Men just nu, är en period i hans liv där han behöver stöd och kärlek från den 

bransch han dedikerat sitt liv åt”.   

Stilnivå: Skribenten har en hög nivå på språket. Dock tillhör inte texten högstilen då den oftast 

ämnar sig till att användas inom traditionella texter så som förvaltningstext eller lagtext(Karlberg 

& Mral 1998:46). Utan den här texten tillhör mellanstilen då det håller sig homogen 

kontinuerligt och den inte begår några stilbrott. Författaren följer textens decorum vilket 

innebär att avsändaren inte väcker publikens ovilja eller anstöt (Karlberg & Mral 1998:46). Det 
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gäller att anpassa sig för de normer som råder i situationen, men på något sätt lyckas Alexander 

skapa sina egna, helt accepterade normer.  

  

Storbritannien: Artikel 3 (Originaltexten finns som bilaga)  

”Christian Dior sacks John Galliano” 

Textgenre: Nyhetsartikel från en av Englands största tidningar The Telegraph. Artikeln är 

publicerad den 1 mars 2011 och skriven av Belinda White. Artikeln är fristående men tillhör 

”John Galliano scandal hot topics” som finns tillgänglig för allmänheten i The Telegraphs arkiv. 

Textens retoriska genre är av ytterst tvetydlig karaktär, den genre som texten skulle kunna 

kvalificera in på är genus judiciale. eftersom Galliano ifrågasätts för hur han hamnade i den 

situationen. 

Den retoriska situationen: Avsändaren i den här artikeln är implicit. Artikeln finner man 

under kategorin ”FASHION” på The Telegraphs hemsida. Därefter hittar man texten genom att 

söka på artiklar gällande John Galliano. Genom deras sökmotor hittar man forumet med ”John 

Galliano scandal hot topics”. Texten håller en formell stil, eftersom det är en pålitlig tidning som 

rapportera om senaste nyheten i det offentliga, styrs även innehållet av tidningen ledning. 

Situationen styrs även av oskrivna regler då den moraliska aspekten av att nyhetsrapportering 

sker på ett oberoende sätt. Varje retorisk situation och text styrs i någon mån av regler, oskrivna 

eller klart uttalande(Karlberg & Mral 1998:24).  I den här artikeln skulle en oskriven regel kunna 

vara, i och med artikelns handling, Galliano avskedas från Dior eller alternativt, möjliga 

kandidater för creative director positionen som diskuteras.  

Publiken: På grund av kategorin FASHION, som artikeln ligger under, antar vi att den primära 

målgruppen är kvinnor, mellan 25-50 år. Men förmodligen läser även män artikeln. Vi tror att ett 

intresse för mode eller skvaller är avgörande faktorer för att man läser artikeln. I och med att 

texten har publicerats virtuellt och med dagens digitala tidsålder så ligger tiden centralt. Texten 

kan läsas när tillfälle ges och kan läsas på smartphones, dator eller annat mediaverktyg, vart man 

än befinner sig. Vanligtvis, om en artikel enbart publiceras i en morgontidning, måste man ha 

den faktiska tidningen i handen för att kunna läsa. När en artikel, som den här, publiceras på 

nätet kan läsaren ha tillgång till artikeln efter eget behag, via en smartphone, dator eller 

surfplatta. 

Retoriska problem: skulle kunna vara att texten är relativt intetsägande då skribenten 

antagligen velat få med så mycket information som möjligt vilket har resulterat i att artikeln i sin 

helhet blivit spretig. Här har skribenten inte lyckas fånga läsarens förtroende. 
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Skribenten: Belinda White är en redaktör på FASHION, the Telegraph och har jobbat inom 

modebranschen i över tio år. White har bland annat jobbat tidigare som assistent åt Hilary 

Alexander.  

Dispositionen: Exordium: är rubriken och det första inledande stycket. Rubriken lyder 

”Christian Dior sacks John Galliano” och man skulle kunna säga att rubriken talar för dig själv, 

Christian Dior har sparkat John Galliano, inga konstigheter. Det inledande stycket ger förklaring 

och förtydligar varför Galliano fått sparken.  

Narratio, det saknas en riktig bakgrund till händelsen. Men om det skulle vara något stycke som 

ska stå som substitut för bakgrunden är det, det inledande stycket som dock är lite mer 

utvecklad. Här berättar skribenten att det finns nytt material gällande händelsen. En video, som 

tidigare nämnts, vid ytterligare ett tillfälle där Galliano för samma sorts uttalanden, på samma 

cafét. Men från december, året innan.  

Prospositio, tesen. Ethos- argument är de som ger texten trovärdighet och uttrycker trovärdighet. 

Det kan handla om att argumenten hämtas från någon auktoritär källa (Karlberg & Mral 

1998:46). Den här texten är aningen svår att utläsa, men skulle tämligen kunna utläsas från ett 

uttalande från Sidney Toledano, VD på Dior. Vi anser at tesen skulle kunna vara följande: ”På 

grund av de uttalanden Galliano gjort måste han avskedas då uttalandet är emot Diors 

kärnvärden.”  

Argumentatio: här följer en redogörelse för textens ethos, pathos och logos.  

Ethos, har för avsikt att bland annat skapa ett förtroende för avsändare, detta kan göras genom 

att bekräfta sina egna tankar och påståenden genom källor. Vad som kan nämnas i den här 

artikeln är att Journalisten använder sig av många källor och för olika källor för att läsararen ska 

känna ett förtroende för henne som avsändare. Resultatet blir en spretig text som inte riktigt får 

ett sammanhang vilket då påverkar synen på hennes kompetens. Skribenten har för avsikt att 

rapportera om den nya videon, samtidigt som hon vill nämna Nathalie Portman, skådespelerska, 

som är ambassadör för märkets egen parfym, tagit avstånd från Dior för att inte skada sitt eget 

varumärke. Samtidigt som hon diskuterar framtiden för Dior som företag och Gallianos 

ersättare. Här avslöjar avsändaren för oss att hon intresseras av händelsen, dess effekt på 

involverade ambassadörer, deras agerande efter händelsen samt framtiden för Dior.  

Pathos syfte är som sagt att väcka känslor, både avsändarens egna och publikens. Även frånvaro 

av känslor som i denna artikel väcker känslor. I denna artikel kan man anta att avsändaren har 

för avsikt att vara rent demonstrativ och medveten saklig, vilket för läsaren kännas aningen 

neutralt och texten långdragen. Beroende på situationen, kan det tänkas att någon form att 

känsla eller tyckande skulle kunna inkorporeras i texten. Däremot lyckas textförfattaren att 
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använda sig av Patos-argument då hon målar upp en möjlighet, ett positivt framtidsperspektiv 

och ett tillfälle till förnyelse för Dior då hon diskuterar ersättare till Galliano.   

Logos, Genom logos vädjar man till publikens förnuft och kritiska omdöme. Här tas hänsyn till 

läsarens förkunskaper genom att förklara händelsens narratio. I detta fall skulle man kunna säga 

att det finns ett överdrivet bruk av logos, detta kan bero på att artikeln i sig är spretig och berör 

flera olika delar av händelsen. Vilket även kan vara ett resultat av det överdrivna bruket av logos. 

De berörda källorna som diskuteras är Sydney Toledano som är VD över Dior, vilket är ett sätt 

att styrka sin text och sin tes genom en auktoritet.  

Conclusio, i sammanfattningen diskuterar skribenten de olika scenariona gällande Diors framtid 

ifråga om oroliga internationella inköpare och press som känner oro inför att delta på 

modevisningen. Och om detta möjligtvis kommer påverka Dios försäljning den kommande 

säsong. Därefter diskuteras potentiella kandidater till ersättare av Galliano enligt spelbolaget 

Paddy Power.  

Stilnivå Enligt vår subjektiva åsikt ligger texten någonstans mellan låg och mellanstil. Vilket 

grundar sig i att den övergripande stilnivån på texten är grundlig och konkret dock inte speciellt 

uttrycksfull eller tilltalande. Det som kan tyckas sakna i texten är inspiration.  

 

5.1 Diors arbete med image management genom stjärndesigners 

Varumärken spelar som vi nämnt tidigare en framträdande roll inom både sociala och 

ekonomiska sammanhang de senaste decennierna (Okonkwo 2007:1). Ett starkt varumärke har 

lyckats bygga upp en god varumärkesimage. Dior arbetar med image management genom 

anställningen av stjärndesignern John Galliano. Att modedesigners fått en stjärnstatus är något 

som skapats av människan och är ytterst viktig för konsumentens beundran och upplevda image 

av varumärket (Kawamura 2007:106). Dessa stjärnor används som varumärkesambassadörer, 

vilket Galliano var under 15 år på Dior (Okonkwo 2007:156). Galliano har varit så starkt 

förknippad med Dior att många har svårt att tänka sig Dior utan honom (www.nytimes.com 

2011-03-01). Ett annat exempel på en sådan association var då Tom Ford arbetade som creative 

director på lyxmodemärket Gucci. Hans stjärnstatus var så stark att även Gucci var svårt att 

föreställa sig utan Tom Ford (Okonkwo 2007:166). Varumärkesambassadören representerar 

varumärket både privat, professionellt och i alla publika sammanhang (Okonkwo 2007:165). En 

stor problematik uppstod den 24 februari 2011, då Galliano offentligt yttrade sina personliga 

kontroversiella åsikter eftersom han samtidigt representerade Dior. Uttalanden som bryter mot 

sociala regler kan innebära riktigt negativa konsekvenser för företaget (Garbett 1988:4). Dessa 

yttranden kan skada Diors varumärkesimage, eftersom imagen bygger på konsumenternas 
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associationer. Då antisemitiska och rasistiska åsikter uttryckts av någon som starkt associeras 

med Dior, kan associationen av Dior få en starkt negativa innebörd.  

 

5.2Diors agerande efter händelsen 

Som vi tidigare nämnt kan ett företag välja hur de bemöter en uppkommen kris. Syftet med 

krisbemötandet är att försöka förhindra skador för företaget eller dess varumärkesimage. Enligt 

Dahlén & Lange finns det fem strategier för hantering av kris; att attackera den negativa 

publiciteten, att ignorera den, att avlägsna kopplingen mellan sig och det negativa, att 

"positivisera" det negativa eller att trycka på positiva varumärkesattribut (Dahlén & Lange 

2003:375-377). Beroende på hur stor vetskapen är om krisen väljs en strategi därefter. I det här 

fallet var vetskapen om händelsen till en början förhållandevis låg, men skulle förmodligen 

komma att spridas eftersom artiklar som innehåller brott, handlar om enskilda elitpersoner eller 

har negativa inslag ofta blir till huvudnyheter (Hadenius, Weibull & Wadbring 2009:304-305). 

Att ignorera händelsen var därför inget alternativ för Dior i krishanteringen. Dior valde således 

att avlägsna kopplingen mellan sig och den negativa händelsen. Detta gjordes genom att 

omedelbart stänga av Galliano från hans tjänst (www.fashion.telegraph.co.uk 2011-02-25). Diors 

VD, Sidney Toledano gick även ut med ett kort uttalande i media om Gallianos oetiska 

yttranden och poängterade företagets nolltolerans gentemot sådana åsikter. Toledano påpekade 

också att Gallianos yttranden var i total motsats till de långvariga kärnvärden som Dior har 

(www.nytimes.com).   

     På grund av den film som spreds fyra dagar efter händelsen, med ytterligare kontroversiella 

yttranden från Galliano vid ett annat tillfälle, blev mediedrevet för stort och Galliano avskedades 

således från Dior (www.fashion.telegraph.co.uk).  

     Toledano inledde Diors modevisning som hölls endast dagar efter all tumult, och Gallianos 

avsked, med ett tal där han både tog avstånd från Gallianos handling och samtidigt försökte 

komma runt den negativa publiciteten genom att istället belysa positiva varumärkesattribut för 

Dior.  

 

"He believed the importance of respect and in the capacity of this fundamental value 

not only bring out the beauty in women, but also to bring out the best in all people" 

(www.fashion.telegraph.co.uk). 

 

Vi hävdar dock att Dior i vissa avseenden gjort ett strategiskt val att ignorera händelsen. Vi 

syftar således på Diors kommunikation med i modepress vid Diors press sida; www.diorpr.com. 
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Där finns ingen information alls gällande händelsen. Även på tidslinjen som sträcker sig från 

1957 och framåt, saknar någon information om händelsen. Efter 2009 skrivs ingenting. 

 

5.3 Diors press sida  

Vi finner det relevant att diskutera hur Dior kommunicerar med modepress via press sidan. 

Efter att besökaren valt språk mellan engelska, franska och kinesiska. I den välkomnande 

informationen meddelas besökaren att det krävs en ansökan om tillträde till sidans innehåll. 

Godkänns ansökan ges besökaren möjlighet att välja bland de olika "universum" som finns på 

sidan, som Dior uttrycker det (www.diorpr.com). Användarnamnet och koden anser vi signalera 

tecken på en relation mellan Dior och pressen. Efter inloggningen kan besökaren välja bland 

olika "universum"/kategorier, där framförallt bildmaterial finns tillgängligt. Under fliken 

"History" finns en tidslinje med viktig information gällande Dior för olika årtal sedan starten 

1947. Intressant här är att efter 2009 saknas information på tidslinjen, trots att de varit aktiva i 

september 2011 då bilder från Diors deltagande i Vogue Fashion's Night Out i september 2011 

(se bilaga).   

     Något annat som vi fann intressant var nerladdningen av bilder och textinformation. 

Besökarens önskade material samlas först i en "korg", för att sedan laddas ner. Det efterfrågade 

materialet skickas sedan till användarens email adress, där länkarna till materialet endast är giltiga 

under 24h (diorpr.com). Genom att sköta distributionen av information och bilder såhär har 

Dior fullständig kontroll över vem som laddar ner vilken information (Flew 2008:251-252).  

 

 

 

 

 

 

6. SLUTDISKUSSION 

Syftet med den här uppsatsen var att utföra en retorisk innehållsanalys på det valda material som 

belyste den medieuppmärksammade händelsen, vilken också var vår utgångspunkt.  Vårt ena 

mål var att studera och urskilja tendenser över hur två av världens största dagstidningar 

argumenterade för händelseförloppet. Vi fann det också relevant att studera hur Dior besvarade 

den uppståndelse som rådde i medierna för att försvara sin varumärkesimage. Analysdelen 

delades in i två för ytterligare tydliggöra vad som studerades. 
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     Efter att vi utfört en kvalitativ studie av artiklarna kan vi konstatera att det råder vissa 

skillnader över hur tidningsskribenter från två stora nyhetstidningar argumenterade för 

händelseförloppet genom att använda retorikens tre byggstenar på olika sätt (Karlberg & Mral 

1998:31). Dessa tre begrepp; ethos, pathos och logos låg till grund för analysen och här följer därför 

en redogörelse över de och hur de används i de sex tidningsartiklarna. 

     Ethos uttrycks och tar plats i väldigt olika form i de sex artiklar som vi analyserat. Dock 

framgick av vår studie att det vanligaste sättet för att påvisa ethos var användandet av andra 

personers auktoriteter, vilka förknippades med kunskap om modebranschen och dess aktörer, i 

synnerhet Dior och Galliano. De citat som användes hade direkt eller nära koppling till 

studieobjekten Dior och Galliano.  Majoriteten av artiklarna innehöll delar eller hela citat från 

Diors VD Sidney Toledano, där han försökte försvara Dior och dess image mot uttalanden som 

eventuellt skulle innebära negativa konsekvenser av rang för Dior. 

     Pathos var generellt det övertalningsmedel som gavs minst plats i de analyserade artiklarna. 

Förmodligen eftersom artiklarna är skrivna för stora dagstidningar som har rykten om sig att 

vara objektiva och så också trovärdiga. Eftersom det är nyhetsartiklar vi studerat hade 

förmodligen trovärdigheten för texternas innehåll minskat om de hade anspelat allt för mycket 

på känslor. Hade vi i stället analyserat exempelvis en reklamannons för användningen av bilbälte, 

hade avsändaren antagligen ännu mer velat framkalla känslor hos mottagaren. 

     Logos var det som i texternas argumenterande för händelsen, utgjorde lika stor del i samtliga 

texter. Samtliga texter innehöll stora delar av ren fakta, ofta togs olika årtal upp som av 

skribenten ansågs viktiga för texten. I två av texterna förekom så kallade analogier, som syftade 

till att påvisa likhetsrelationen mellan Galliano i sin situation, med andra konkurrerande 

modeskapare i liknande situationer. 

     Medierna utövar sin makt över människorna genom agenda setting, denna styr vilka frågor som 

belyses i nyhetsrapporteringen och på vilket sätt de argumenteras för. Mediernas kommersiella 

roll i samhället framgår genom sättet som informationen lyfts fram, det gäller att göra 

informationen intressant för mottagaren. I det analyserande materialet gjordes detta framförallt 

genom att i samtliga texter avslöja privat information om Gallianos levnadssätt eller sexuella 

läggning. Dagens samhälle handlar mycket om gränser mellan det privata och det offentliga och 

det är förmodligen därför som information som kryper in under det privata blir extra intressant 

(Berglez & Olausson 2009:47). 

     De retoriska genrerna varierade i texterna men de flesta var ändå en blandning av genus 

judiciale och genus demonstrativum. Detta för att texterna samtidigt som var anklagande gentemot 

Gallianos handling ville påvisa och hylla hans goda yrkesegenskaper. Vi tolkar blandningen av 
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genren som en effekt av de sociala oskrivna reglerna i kombination av de skrivna regler som 

finns för nyhetsrapportering. Det vi här menar är att de oskrivna reglerna för nyhetsrapportering 

är att vi läsare förväntar oss att den går till på ett specifikt sätt, en diskussion som behandlar 

händelsen som styrks med för- eller motargument. De skrivna reglerna är de ramverk som 

tidningsjournalister arbetar utifrån som tagits fram för hur nyhetsrapporteringen ska gå till 

(Berglez & Olausson 2009:29). Den allmänna uppfattningen i samtliga texter visar en form av 

empati för Galliano, att det är synd att en sådan talang som gjort så mycket för modevärlden 

genom händelsen fått sin image förstörd. Vi fann det här också intressant hur de flesta 

skribenterna kritiserade modebranschens hårda klimat, vilket vi tror kan vara ett försök till att 

försvara Galliano. Artiklarna behandlade även effekterna för Diors image, i vilken nästa del av 

analysen fördjupar sig i. 

     I vår andra analysdel studerade vi hur ett av Diors viktigaste imagebyggande arbeten är via 

varumärkesambassadörer i form av anställandet av stjärndesigners (Okonkwo 2007:156). Vi fick 

en djupare förståelse över hur avgörande designerna är inom modeindustrin för företagens 

imageskapande (Kawamura 2007:104). Vi fann detta extra intressant då varumärket 

personifierades genom designern. Detta innebär också stora risker, vilket vi sett efter att ha 

studerat den aktuella händelsen och hela förloppet noggrant. Detta eftersom personen i alla 

sammanhang representerar varumärket (Okonkwo 2007:165). En stor problematik skapas då 

företagets image inte ska vara långt ifrån verkligheten (Alvesson 1990:377). Vår slutsats här är att 

många företag inom modebranschen löper stor risk att få sitt varumärke skadat eftersom de i 

många fall låter representeras i form av mänskliga oförutsägbara individer. Av de studerade 

artiklarna att döma är klimatet inom modebranschen extremt hårt och krävande, speciellt för 

modedesigners som ständigt ska producera nytt. Detta anser vi göra riskerna än mer allvarliga.    

Kanske är det så viktigt med varumärkesambassadörer för att vi människor vill kunna identifiera 

oss, inte bara med märket och vad det står för eller med den livsstil som brukandet av 

varumärket ska åstadkomma. Utan eftersom vi är människor och den mänskliga interaktionen 

handlar om liknelser och att mötas på samma plan (Kawamura 2007:106). Även Diors press sida 

är ett sätt för Dior att arbeta med image management, vilket kanske inte är självklart för 

personer som saknar kunskap på området kommunikation och PR. 

      Vi urskilde också de strategier för krishantering som Dior använde sig av för att försvara sig 

från händelsen samt att upprätta sin starkt positiva image. Som framgick av analysen valde Dior 

att aktivt ta avstånd från händelsen och även att försöka trycka på positiva egenskaper hos Dior 

för att leda bort uppmärksamheten från det negativa inträffade. Vi anser att de valda 

krishanteringsstrategierna var effektiva eftersom människor vid en uppkommen kris förväntar 
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sig en förklaring och gärna också får någon att rikta sitt misstycke mot. Även om de inblandade 

aktörerna tidigt får negativa attityder riktade till sig, vilka också kan påverka beteenden, anser vi 

att Dior inte kunnat möta krisen på annat sätt (Dahlén & Lange 2003:377). 
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