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Abstract 
 
De frågeställningar som jag har utgått från är vem eller vilka personer, och vilka andra 

faktorer skapade superstjärnan Lady Gaga? Har Lady Gaga blivit framgångsrik på egen 

hand eller huvudsakligen som ett resultat av andra personer och deras inverkan?  

Syftet är att analysera bakgrunden till Lady Gagas enorma succé och utforska möjliga 

orsaker och förklaringar till den, för att sedan kunna använda och föra vidare kunskapen 

om dessa framgångsstrategier i musikbranschen.  

 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med fallstudien som metod. Intervjuerna är 

gjorda i New York, USA och omfattar inflytelserika personer från musik-, konst- och 

modevärlden, med inriktning på vilka faktorer och personer som varit viktiga och 

avgörande för Lady Gagas karriär. Analysen är baserad på en teori om Lady Gagas 

strategier kallad 4E efter ledorden emotions (känslor), erfarenhet, engagemang och 

exklusivitet. Intervjuerna och fallstudien bekräftar 4E-teorin på alla fyra punkter. 

Analysen visar att två ytterligare viktiga faktorer är vikten av stödjande grupper runt en 

ny okänd artist och New Yorks mångfald av artister, musiker och konstnärer. 

 
Nyckelord 
 
Lady Gaga, framgångsstrategier, musikbranschen, 4E, Stefani Germanotta, mångfald 
 	  



 

	  

Innehållsförteckning 
 
Inledning…………………………………………………………………………………………. 1 
 
Frågeställningar och syfte .......................................................................... 2 
 
Avgränsningar………………………………………………………………………………….. 2 
 
Tidigare forskning…………………………………………………………………………….. 3  
   Massintimitet……………………………………………………………………………..…………………………….3 
   Artistens Persona.…………………………………………………………………………………………………...6 
   Punken & Tant Strul..……………………………………………………………………………………………….7 
   Feministiskt Perspektiv ……………………………………………………………………………………………8 
   Svenska C-uppsatser om Lady Gaga……………………………………………………………………….9 
   
Teori ......................................................................................................... 10	  
Gagas 4E-strategier ..................................................................................... 10	  
Intervjuteori:metaforer ................................................................................ 12 
 
Metod ....................................................................................................... 14 
   Fallstudien som metod……………………………………………………………………………………………14 
   Variabler & Kvalitativ forskning……………………………………………………………………………..14 
   Fallstudiens innehåll……………………………………………………………………………………………….15 
Intervjuer som metod & Intervjuer i NYC…………………………………………………………………15 
Val av metod för intervjuer & 
intervjuarensroll…………………………………………………………………………………………………………16 
Sammanfattning om 
intervjuer……………………………………………………………………………………………………………………17 
 
Etiska överväganden ................................................................................ 17 
 
Resultat och analys .................................................................................. 18 
Lady Gagas bakgrund………………………………………………………………………………………………..18 
Lady Gaga 2014-2015……………………………………………………………………………………………….18 
Intervjuer i New York…………………………………………………………………………………………………19 
Intervju med Malin Abrahamsson, Konstnär, New York…………………………………………..19 
Intervju med Dawn Orlando, Ägare & Chef, Funkadelic Studios  
New York…………………………………………………………………………………………………………………….20 
Intervju med Rob Summers, Chef & Musiker, Funkadelic Studios New York………….21 
Intervju med Serge Henderson, Ljudtekniker & Artist,  
Funkadelic Studios New York…………………………………………………………………………………….22 
Intervju med Jade Zabric, Artist & Praktikant, Funkadelic Studios New York………..24 
Intervjuer med en stylist och en modedesigner, New York…………………………………….24 
Sammanfattning av intervjuerna i New York .................................................... 26	  
Analys och resultat utifrån frågeställningarna .................................................. 26	  
Feminism och genus .................................................................................... 28	  
Diskussion .................................................................................................. 31 
 
Slutdiskussion och reflektion ................................................................... 32 
Källförteckning …………………………………………………………………………………..36                                          

Bilaga….……………………………………………………………………………………………..41 



 

  



 

1 
 

Inledning 
Stefani Germanotta, mer känd som Lady Gaga, föddes 1986 i New York, USA. Lady Gaga är 

en av de största popstjärnorna hittills under 2000-talet. Redan som 21- åring fick hon 

skivkontrakt hos Interscope Records. Debutsingeln Just Dance som släpptes 2008 följt av 

debutalbumet The Fame i augusti samma år fick lysande kritik och i slutet av 2009 hade 

albumet sålts i mer än 8 miljon exemplar.1 

 

I min uppsats har jag fokuserat på frågan om vad som låg bakom dessa framgångar: vilka 

personer, skivbolag och andra faktorer ledde fram till fenomenet och popstjärnan Lady Gaga? 

Hur gick hon och människorna omkring henne tillväga? Vad kan vi andra lära oss av det? 

I denna uppsats analyserar jag möjliga förklaringar till hur fenomenet Lady Gaga skapades. 

  

                                                
1 Herbert, E.(2010). Lady Gaga: Queen of Pop. London: John Blake Publishing Ltd. s.1-21.  
Lady Gaga: Celebrity.(2015). Artikel. I Tv-guide. Hämtad 30 oktober 2015 från 
   http://www.tvguide.com/celebrities/lady-gaga/294098/ 
Britannica Academic.(2015). Lady Gaga. I Britannica Academic. Hämtad 3 Oktober 2015 från 
   http://academic.eb.com.www.bibproxy.du.se/EBchecked/topic/1667582/Lady-Gaga 
Lady Gaga Album Sale Statistics.(2015). Artikel. I Statistic Brain. Hämtad 25 Oktober 2015 från  
   http://www.statisticbrain.com/lady-gaga-career-statistics/  
Lady Gaga.(2015). Artikel. I AllMusic. Hämtad 25 Oktober 2015 från 
   http://www.allmusic.com/artist/lady-gaga-mn0000994823 
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Frågeställningar och syfte 
De forskningsfrågor som undersökningen utgår från är: vem eller vilka personer, samt vilka 

andra faktorer skapade superstjärnan Lady Gaga? Beror hennes framgång på tur, skicklighet 

och/eller talang och vilka andra personer omkring henne har varit betydelsefulla för hennes 

succé? Har Lady Gaga skapat sin framgång på egen hand eller beror den huvudsakligen på 

andra personer och deras inverkan? Vilka övriga faktorer har gjort hennes karriär så 

framgångsrik?  

 

Syftet är att analysera bakgrunden till Lady Gagas framgångar och att finna möjliga orsaker 

och förklaringar till denna framgång. Resultatet kan användas i min egen och andras framtida 

karriär inom musikbranschen. 

 

Avgränsningar 
 
Eftersom det finns mycket tidigare forskning om Lady Gaga har jag valt att endast ta med 

sådant som jag har bedömt är mest relevant utifrån min frågeställning. Det finns mycket 

forskning ur ett feministiskt perspektiv och/eller ett genusperspektiv, men då den inte utan 

vidare kan kopplas till mitt syfte, har jag istället valt att fokusera mer på annan forskning.  

I resultat- och analysavsnitten redovisas heller inte alla personer, grupper och faktorer som 

anses ha skapat Lady Gagas framgång, eftersom en sådan analys skulle bli för omfattande. 

Istället redovisas ett urval av de jag subjektivt har bedömt vara de mest framträdande 

faktorerna och de viktigaste personerna.  

 

Från varje intervju har jag för analysen endast tagit med det som varit mest väsentligt för 

undersökningen för att begränsa omfånget.  
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Tidigare forskning 
Massintimitet 
 
Strategy Gaga är en studie som berör vad som skapade Lady Gagas framgång och i 

undersökningen lyfts flera aspekter som tydligt visar på Lady Gagas unika position som artist. 

Under 2010 blev Lady Gaga utsedd till årets artist av Billboard, 2011 blev hon utnämnd till 

Top New Artist och Times utnämnde henne till årets mest inflytelserika person.2 Mer än en 

miljon fans såg hennes Born this way—turné som redan hade dragit in 124 miljoner USD när 

50 konserter återstod. Under 2012 var albumet med samma namn det mest sålda och nio av 

hennes låtar hade nått 2 miljoner betalda nedladdningar.  

 

Hur har Lady Gaga uppnått denna succé, och varför är det intressant? Det är frågeställningen i 

Strategy Gaga. I studien lyfts fem dimensioner av hennes framgångsvision som är viktiga 

inslag för att nå framgång i affärsvärlden.3 

1.   Förståelse för kunden och musikindustrin 

2.   Kompetens 

3.   Medveten om sina svagheter 

4.   Konsekvent genomförande 

5.   Ständig förnyelse 

Vidare visar Lady Gaga att en total hängivelse under processen för att bli en stjärna ger 

resultat, och hon har anpassat världen efter sin person istället för att anpassa sig till rådande 

trender. Lady Gaga har stora insikter i hur marknaden för musik har förändrats under senaste 

decenniet och hon vet hur man ska utnyttja ny teknik för att beröra massorna. Detta kan 

beskrivas som massintimitet.4 

 

Lady Gagas skivbolag Interscope har arbetat hårt för att synliggöra henne och bolaget har 

lyckats att under relativt kort tid skapa en otrolig hype runt henne, där hon arbetar under ett så 

kallat 360°-avtal.5 Lady Gaga har kontrakt med Interscope Records men bolaget kontrollerar 

                                                
2 Anderson, Jamie. Reckhenrich, Jörg. Kupp, Martin (2013). Strategy Gaga. Business Strategy Review. 

Artikel. I London Business School.s.54.Hämtad 26 oktober 2015 från www.london.edu/bsr  
3 Ibid. 
4 Ibid. Massintimitet: Är ett begrepp för att Lady Gaga lyckas vara intim med massor av fans via 
     sociala medier, myntat av Anderson, Jamie. Reckhenrich, Jörg. Kupp, Martin (2013).  
5 Anderson, Jamie. Reckhenrich, Jörg. Kupp, Martin. (2013). s.56. Ett 360°-avtal inom musikbranschen 

är ett avtal som innebär att artisten till sitt bolag upplåter en del av sin inkomst från allt som har med 
artisten att göra mot en finansiell ersättning till artisten som förskott, medel för marknadsföring och 
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inte hennes strategier utan förser henne snarare med resurser för att hon ska kunna förverkliga 

sina visioner. Troy Carter, Worldwide Manager för Lady Gaga sedan 2007, har beskrivit 

deras samarbete som:”95-5, Ninety-five percent of the time I won't comment on creative, and 

95 per cent of the time she lets me run the business. The other five per cent is where we debate 

about things.”6 Lady Gaga är även mycket skicklig på att placera sig bland människor där hon 

kan förverkliga sina visioner. Vid läsning av olika texter framstår Lady Gaga som ett levande 

exempel på att fokusering och styrka är viktiga ingredienser för att genomföra strategier.7  

 

Tre storyline – berättelser 
 
Enligt Anderson et al implementeras finns tre grundläggande så kallade storyline, det vill säga 

handlingar, i allt Lady Gaga gör, och hon har lyckats skapa en helhet av sina kreativa projekt, 

vilket har lockat storpublik och gjort henne ledande inom såväl musik som konst. Hennes tre 

berättelser (se nedan) ställer frågorna: Vem är jag? Vilka är vi? Vart är vi på väg? Enligt 

Anderson et al har denna berättelse byggts upp över tid men sedan förblivit konstant.8  

 

        1.Who am I? 

  
Lady Gaga är på inget sätt blyg när hon beskriver sig själv:”Some people are just born stars. 

You either have it or you haven’t, and I was definitely born one.” 9 Lady Gaga lärde sig spela 

piano när hon var 4 år och började skriva låtar som 13-åring samt började uppträda redan som 

14-åring. Hon beskriver sig själv som en missanpassad, annorlunda person som inte passar in. 

Lady Gaga refererar till sig själv som en samtidskonstnär snarare än musiker.10 

                                                                                                                                                   
turnerande. Det innebär att bolaget får rätt till inkomst från kommande skivor, musik som artisten 
skriver, liveframträdanden och kringförsäljning (t-shirts, porträtt, biografi).Den ökade förekomsten av 
360-avtal avspeglar att musikers inkomst i större utsträckning kommer från andra källor än inspelad 
musik, till exempel liveframträdanden och kringförsäljning. Avtalen har kritiserats för att vara 
ofördelaktiga för artisterna. 

6 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013).s.57. Översättning av citatet:” 95-5, Nittiofem procent av tiden 
kommer jag inte ge kommentarer om kreativiteten och 95 procent av tiden låter hon mig driva 
verksamheten. De övriga fem procent är då vi debatterar om saker." Det verkar som att till största delen är 
det Lady Gaga själv som styr den kreativa verksamheten är min tolkning av citatet. 

7 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.54 & s.57. 
8 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.57  "Denna konsekvens framgår av tre grundläggande 

storyline: Vem är jag, Vilka är vi, Vart är vi på väg? som hon har byggt över tiden, och som har förblivit 
konstanta. Dessa tre storyline är en viktig del av Lady Gagas strategier för framgång. 

9 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.57. Översättning: Vissa människor är bara född stjärnor. 
      Antingen har du det eller inte, och jag var definitivt född till en. 
10 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.57. Who am I ? Who are we? Where are we going?  
      Översättning till svenska, Vem är jag? Var är vi? Vart är vi på väg?  
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        2.Who are we? 

  
Lady Gaga skapar en sorts intimitet med sin enorma publik och fans via sociala medier som 

Twitter, Facebook och Youtube, en intimitet hon inte kan åstadkomma med varje enskild 

person utan som är riktad till den stora massan. Hon är noga med att alltid referera till sin 

publik och sina fans i intervjuer och säger att det är inte bara hennes framgångar och succéer 

utan även publikens.11 

 

        3.Where are we going? 
 
 
Lady Gaga är noga med att inkludera sina fans i sin utveckling. När hon var nominerad vid 

MTV-galan 2010 sa hon,  

 
I'm so honoured for all the little monsters and self-professed freaks of the universe, to have 

more VMA nominations in a single year than any artist in MTV history. Ironically, I’m even 

more proud it’s an unlucky number: 13. A long time ago, the world told me and my little 

monsters we would never be heard. Together we changed the rules.12  

 

Lady Gaga engagerar sig också i olika välgörenhetsauktioner. Vid Tsunami-katastrofen i 

Japan den 11 mars 2011 samlade hon exempelvis in mer än 1,5 million USD på två veckor.13  

 

Sammanfattning av Massintimitet & Tre storyline – berättelser 
 
Lady Gagas framgång handlar om att genomföra planer och strategier. Det finns gott om 

fantastiska visioner, planer och strategier världen över som faller på genomförandet. Hennes 

styrka är att hon realiserar det strategier hon planerat och får andra att göra gemensam sak 

med henne. Lady Gaga förnyar sig själv var sjätte vecka, det är nödvändigt för att vara 

framgångsrik i den nya musikindustrin, där förändringen går mycket snabbare nu än tidigare 
                                                
11 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.57 
12 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.57 & s.58. VMA är förkortning för Video Music Awards, och är  
     priser för bästa musikvideo under året i olika kategorier som MTV: Amerikansk Tv-kanal som nominerar  
     artister till olika priser. Priserna delas ut på MTV-galan och en av priserna/kategorierna är VMA och det sker  
     årligen. MTV.(2015). Music Television. Amerikansk Tv-kanal.I MTV. Hämtad 1 januari 2016 från   
     http://www.mtv.se/ 
     Lady Gaga kallar sina fans little Monsters och hon kallar sig själv Mother Monster. Det handlar om att  
     mycket av Lady Gagas strategier handlar om hur hon relaterar till sina fans som annorlunda och det  
     attraherar andra som också känner sig annorlunda. Hon har tatuerat in texten Little Monsters på armen. 
   Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013).s.55. 
13 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M.(2013). s.57 & s.58. Who am I ? Who are we? Where are we 
     going? Översättning till svenska, Vem är jag? Var är vi? Vart är vi på väg? 
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då det räckte att släppa ett album vartannat år. Hennes nyskapande är kopplat till hennes 

genomförande av de tre strategierna för framgång i en konstant hög hastighet. Ständig 

förnyelse är en av de viktigaste strategierna för Lady Gagas framgång.14  
 

Artistens persona 
 
Enligt Stan Hawkins (2014) är artistens persona, i detta fall Lady Gaga, en del av publikens 

upplevelse, och detta gäller även många andra artister och det kräver att empati finns för 

artisten. Artisten går inte att separera från musiken vad gäller publikens upplevelse. Hawkins 

frågeställningar handlar om vad som särskiljer Lady Gagas produktioner från andra, och vad 

det är hos hennes som väcker publikens empati.15 

 

Lady Gagas röst är viktig för att väcka empati hos lyssnare menar Hawkins, och då både 

hennes egen röst och mixningar av den.16  Enligt Hawkins ger Gagas röst, som publiken hör 

den, en illusion av en fysisk röst. Mixningens ljudtekniska egenskaper är viktiga eftersom det 

skapar en illusion av att lyssnaren får möta artistens verkliga jag. Mycket av kontakten med 

publiken är beroende av hur kommunikativ Lady Gagas röst är.17 Variationer av kontroll och 

utformningen av ljudbilden skapar Lady Gagas unika sound, som styrs av producenten. Av 

kompositionen utgör textkontroll en huvuddel, vilket påverkar resultatet av den tekniska 

produktionen. Lady Gagas musikstil: danspop med influenser av house, techno, dubstep, disco 

och Eurovision-schmaltz18, ger en vibrerande känsla av fysisk närvaro. För att skapa rymd i 

en pop-produktion behövs en bred ljudbild som går från höger till vänster och från det 

närmaste till det mest avlägsna ljudet, det vill säga den rumsliga radien i ljudbilden.19   

Lady Gaga har hämtat inspiration från artister som Madonna, Freddie Mercury, Whitney 

Houston, Iron Maiden, Kiss, Queen, TLC, Pat Benatar och En Vouge.20  ”Perhaps of 

relevance here is the idea of recycling, and the inextricable bonds that exists between a 

constructed subjectivity and music production.” 21 Ett av hennes trumfkort är hennes roll som 

                                                
14 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013).s.58. 
15 Hawkins, Stan (2014). ’I’ll Bring You Down, Down, Down’: Lady Gaga’s Performance in’Judas’. I M. Iddon &   
     M. L. Marshall (red.), Lady Gaga and Popular Music:Performing Gender, Fashion, and Culture (s.10). New  
     York: Routledge. 
16 Ibid. s.10. s.12. 
17 Ibid. 
18 Schmaltz kan översättas med överdriven sentimentalitet, tårdrypande, sliskig. 
19 Hawkins, S. (2014). s.12. 
20 Ibid. 
21 Ibid. Översättning: "Kanske relevant här är idén om återvinning och de komplicerade band som existerar 
     mellan ett konstruerat subjektivitet och musikproduktion.” 
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producent, det avslöjas av hennes starkt högförädlade produktioner. Lady Gagas unika 

subjektivitet definieras också av hennes sätt att sjunga.22  

 

Lady Gagas persona refererar estetiskt till en dragshow, och ska man definiera Lady Gaga 

könspolitisk är hon närmast drag. Drag relaterar ofta till rebeller och politisk anarki. Lady 

Gaga är emot och förlöjligar stereotypa könsroller. Drag skapar distans mellan popsångarens 

personlighet och framträdandet. ” Knowingly, she parodies femininty through a line of attack, 

which, as psychoanalyst Joan Riviere insists, demonstrates that woman can avert anxiety and 

retribution from men.”23  Författaren menar att parodierad kvinnlighet, gestaltad som drag, 

kan vara ett sätt att avvärja vedergällningar från män.24  Den här konstruktionen av femininitet 

med överdrivna stereotypa könsroller som drag, är en strategi för att förkroppsliga den 

moderlighet med vilken hon vårdar sina fans, som hon kallar little monsters.25  

 

Lady Gaga använder dansen som ett vapen i sin kamp(politiska arbete). Hon dansar inte som 

Madonna, Britney Spears eller Rihanna, det vill säga inte som en vanlig pop-diva utan hennes 

dans är mer klumpig än deras dans är, vilket särskiljer henne från andra stjärnor.26 

 

Punken & Tant Strul 

Ganetz menar att hans röst har varit i centrum tidigare i forskning om rocktexter, därför vill 

hon i sin forskning fokusera på hennes röst. Hennes forskning är därför ett nödvändigt och 

viktigt komplement till annan tidigare forskning. Hon har studerat rocktexter av 

textförfattarna Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt. Ganetz frågeställning handlar 

om vilka teman och motiv som kan identifieras i deras texter, vad de handlar de om och 

varför.27 

                                                
22 Hawkins, S.(2014).s.12. 
23 Hawkins, S.(2014).s.16. Översättning:"Medvetet, parodier hon kvinnlighet genom en rad av angrepp, som, 
     som psykoanalytiker Joan Riviere insisterar visar att kvinnan kan avvärja ångest och vedergällning från  
     män.” 
24 Hawkins, S.(2014).s.16. 
25 Ibid. Lady Gaga antar genom denna parodierade kvinnlighet en moders gestalt, som 
     också blir den persona som fansens ser som sin mor. Lady Gaga kallar sina fans little Monsters och hon 
     kallar sig själv Mother Monster. Det handlar om att mycket av Lady Gagas strategier handlar om hur hon 
     relaterar till sina fans som annorlunda och det attraherar andra som också känner sig annorlunda.  
   Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013).s.55. 
26 Hawkins, S.(2014).s.18. 
27 Ganetz, H.(1997).Hennes röster: Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt.  
      Stockholm: Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB. s.11-54. 
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Kajsa Grytt föddes 1961 i Stockholm, hon började 1980 medverka i bandet Tant Strul. 

Hennes texter genomsyras av en stark ambition att konstruera en alternativ kvinnlighet och en 

kvinnlig rebell. Punken, och senare New Wave, dominerande den alternativa rockscenen 

under slutet av 1970-talet och 1980-talet i Sverige och västvärlden. Den kvinnliga punken och 

New Wave-genren såg kvinnlighet som en maskerad vilket avmystifierade de traditionella 

könsrollerna, något som också återfinns hos Tant Strul.28  Punken kom inte med några 

lösningar på samhällsproblemen, men lyfte med imagen och musiken fram hur 

desillusionerade de var.29  

 

Feministiskt perspektiv 
 
Jooma har kritiskt analyserat Lady Gaga ur ett genusperspektiv och studerat vilken slags 

sexualitet och feminism hon representerar.30  Frågeställningarna har handlat om vilka idéer 

och komponenter som genererar Lady Gagas representation av genus, sexualitet och 

feministisk identitet?31 Hur utmanas konstruktionen av de traditionella könsrollerna och de 

dominerande idéerna om genus, sexualitet och feministisk representation av Lady Gagas 

representation av dem i framträdanden och musikvideor? Lady Gagas aggressiva 

representation av genus, sexualitet och feminism i sina framträdande hotar rådande ideologier 

om könsroller och placerar henne i en diskurs av motstånd och egenmakt. Lady Gaga skildrar 

maskulina kvinnor och androgyna män, och hon hittar vägar att uttrycka sin kvinnlighet utan 

anpassning till det patriarkala samhället. Hon motsätter sig rollen som den omhändertagande 

kvinnan, modern och hemmafrun, istället visar hon upp en kvinna som lyckas i en offentlig 

värld som är dominerad av män.32  Enligt Jooma företräder Lady Gaga en kvinna med en egen 

fri sexualitet som har kontroll över sin egen sexualitet och hur den framställs. Hon är en 

symbol för frihet för kvinnor inom pop-musiken. Lady Gaga förintar, enligt Jooma, den 

patriarkala, mediala dominerande synen på könsroller och ger istället kvinnan och den 

                                                
28 Ganetz, H.(1997). s.211-270. 
29 Ganetz, H.(1997). s.211-270. Machin, D. (2010) Analysing Popular Music:Image, Sound, Text.  
     London:Sage Publication Ltd.s.26. Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013) s.55-57. 
30 Jooma, N.(2012).The public performances of pop star Lady Gaga: reading representations of gender, 
     sexuality and feminist identities.M.A. Diss. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing. s.1-272. 
31 Ibid. s.18. 
32 Ibid. s.141. s.181. 
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lesbiska kvinnan en identitet. Hon skapar bilder som stärker kvinnor och lesbiska kvinnor för 

att frigöra dem från det patriarkala systemet och manlig dominans.33 

 

Svenska C-uppsatser om Lady Gaga 
 
Lena Ohlssons analyserar i sin uppsats Madonnas musikvideo Like a virgin och Lady Gagas 

musikvideo Bad Romance. Enligt Ohlsson uppfattas artisterna till viss del som offer för 

musikindustrins könskonventionella marknadsföringsstrategier.34  Birgitta Abrahamsson ser i 

sin uppsats inte Lady Gaga som ett offer utan som ett subjekt med en egen sexualitet i och 

med att Lady Gaga är öppet bisexuell och stödjer gay-rörelsen som artist.35 I en annan uppsats 

skildras hur Lady Gaga beskrevs i olika medier under MTV Music Awards 2010, då hon bar 

en omtalad klänning gjord av kött. Enligt denna uppsats beskrevs stjärnan såhär: ”I diskursen 

ingår också att hon framställs som förvirrad och löjlig, och således blir hon den oskyldiga 

och omedvetna pajasen.”36 och hon fick övervägande negativa mediekommentarer.37 Anna 

Gustafsson skriver i sin uppsats om kopplingarna mellan Andy Warhols konst, image och 

Lady Gaga. Det finns tydliga band mellan Warhols Marilyn Diptych från 1962 och Lady 

Gagas styling i musikvideon Telephone.38  I studien Låt berättelsen ta ton, En studie om 

användandet av storytelling inom musikindustrin av Emelie Andersson och Silja-Marie 

Kentsdottir, studeras hur gruppen Rolling Stones39 och Lady Gaga använder sig av 

storytelling för marknadsföring. Deras studie visar att Lady Gaga använder sig av strategierna 

i 4E-teorin för att skapa sin storytelling eller berättelser som artisten Lady Gaga.40 

  

  

                                                
33 Ibid.s.182-183. 
34 Ohlsson, L.(2012). Männen jagar kvinnor behagar? En diskursanalys ur genusperspektiv av två 
      musikvideos. Falun:Dalarnas Högskola. 
35 Abrahamsson, B. (2011). Gender Roles in Pop Lyrics:A discourse analysis of the lyrics of Lady Gaga. 

Göteborgs Universitet. 
36 Brunzell, S & Berlin, L. (2011). Lady Gaga: Bilden av den Postmoderna popstjärnan. Stockholms 
     Universitet. s.36.  
37 Brunzell, S & Berlin, L. (2011).  
38 Gustafsson. A (2013). When POP sucks the tits of ART. Halmstad Högskola. 
39 Rolling Stones.(2015).Musikgrupp. I Nationalencyklopedin. Hämtad 3 januari 2016 från  
      http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rolling-stones 
40 Andersson, E. Kentsdottir, S-M. (2011). Låt berättelsen ta ton, En studie om användandet av   
      storytelling inom musikindustrin, C-uppsats. Hamlstads Högskola. 
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Teori 
I detta avsnitt/kapitel presenteras en teoretisk utgångspunkt och själva ramen för 

undersökningen, samt de begrepp som används för att med utgångspunkt i forskningsfrågorna 

analysera det insamlade materialet om Lady Gaga. Inledningsvis redovisas teorin om Lady 

Gagas strategier enligt den så kallade 4E-teorin, och efter det tas teorin om intervjumetaforer 

upp som hjälp vid utförandet och analysen av intervjuerna. 

Gagas 4E-strategier 
  
Teorin som ligger som grund för analysen av det insamlade materialet baseras på de fyra 

utgångspunkterna, eller 4E, som Anderson, Reckhenrich och Kupp i Strategy Gaga baserar 

sin analys på: emotions (känslor), engagemang, exklusivitet, erfarenheter. Enligt Anderson, 

Reckhenrich och Kupp är det detta som har gjort det möjligt för Lady Gaga att framgångsrikt 

kunna marknadsföra sitt varumärke till sin målgrupp.41  

 

1.Emotions: (känslor) 

Lady Gaga är expert på att skapa känslomässiga band mellan sig och sina fans via sin musik 

och sociala medier som Facebook, Youtube och Twitter. Hon använder Twitter flitigt och 

kommunicerar med sina fans fem gånger dagligen. Steve Berman, chef för försäljning och 

marknadsföring på Universal Music säger att:  

When you’re dealing with someone as good as Gaga, a lot of it is how to stay out of the 
way... Gaga has worked tirelessly in keeping up daily if not hourly communication with 
her fans and growing fanbase through all the technology that exists now.42 

1.   Emotions (känslor, forts.): Lady Gaga har en unik kontakt med sina fans och kallar 

dem för sina Little Monsters43 och hon kallar sig själv Mother Monster. Definitionen 

                                                
41 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.54-58.  Teorin om 4E för marknadsföring kommer från 
      början från Jacob Lusensky bok, Lusensky, J.(2011).Sounds like branding. Finland:Nordstedts.   
      Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. har analyserat om Lady Gaga använt sig av 4E teorin och kommit 
      fram till att Lady Gaga gör det. 
42 Ibid. s.55. Översättning: "När du arbetar med någon lika bra som Gaga, handlar mycket om hur man håller  
      sig ur vägen ... Gaga har arbetat outtröttligt med att hålla upp daglig, om inte varje timme, kommunikation 
      med sina fans och växande fanbase genom all den teknik som finns nu.” 
43 Lady Gaga kallar sina fans little Monsters och hon kallar sig själv Mother Monster. Det handlar  
      om att  mycket av Lady Gagas strategier handlar om hur hon relaterar till sina fans som 
      annorlunda och det attraherar andra som också känner sig annorlunda. Om du vill veta mer om 
      Lady Gagas fans little Monster se dessa länkar: Lady Gaga.(2016). Little Monsters, Artikel. I  
      Gagapedia. Hämtad 5 januari 2016 från  
      http://ladygaga.wikia.com/wiki/Little_Monsters_%28fan%29 
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little Monsters handlar om att mycket av Lady Gagas strategier handlar om hur hon 

relaterar till sina fans som annorlunda och då attraherar fans som också känner sig 

annorlunda. Hon målar upp sig själv som den konstiga tjejen i klassen, och talar på så 

sätt om för andra som känner sig annorlunda att de duger som de är.44 

2.   Experience: (erfarenhet) 

Hon gör häpnadsväckande shower som ger fansen något att minnas. Lady Gagas 

musikvideor är anpassade för webben, de är 9 minuter långa och med längre intron, till 

skillnad från de 3-4 minuter som är standard för radio och tv. Det är gratis att hämta 

alla Lady Gagas videor på hennes webb-sida eller på Youtube, men själva låtarna säljs 

på Amazon och Itunes.45 

3.   Engagemang:  
Lady Gagas konstanta stiländringar speglar de snabba förändringarna i musikvärlden. 

Hon ger folk något att tala om via sociala medier, och hon byter kläder flera gånger 

om dagen, gärna innan hon går på ett flygplan. Hon ändrar scenkläder tjugotalet 

gånger under en show. Hon bär med sig sin speciella rosa tekopp i en väska och 

dricker sitt specifika te och det ger henne uppmärksamhet.46  

4.   Exklusivitet: 
Mycket omkring Lady Gaga handlar om att särskilja sig från andra artister; hon bryter 

gränser och vill vara intressant. Hon är möjligen ett exempel på den framtida stjärnan i 

musikvärlden som är kompis med sina fans för vem vill stjäla från sin vän?47 Hon 

twittrar under sina konserter och hon berättar om nya släpp av singlar och album till 

sina fans innan hon informerar media.48 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                   
  Little Monsters. (2016). Little Monsters. Officiell Fanclub, Lady Gaga. I Littlemonsters. 
     Hämtad 5 januari 2016 från https://littlemonsters.com/ 
     Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M.(2013). s.55. 
44 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.55. 
45 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M.(2013).s.56. 
46 Ibid.s.56. 
47 Stjäla:Dvs ladda ned musik utan att betala. 
48 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M.(2013).s.56. 
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Intervjuteori: metaforer 
 
 
Det finns omfattande kritik mot intervjuer som forskningsmetod, och därför bör man vara 

försiktig med att betrakta intervjun som sanning, förmedling av insikter eller en beskrivning 

av verklighet och mening. Metoden kräver en rad överväganden om hur materialet ska 

användas och en medvetenhet om att det kan bli nödvändigt att ändra ståndpunkt baserat på 

resultatet i undersökningen. För mina intervjuer och analysen av dem kommer jag utgå från 

Alvessons teori om åtta metaforer.49 De åtta metaforer man kan relatera till under en intervju 

är följande: 

 

1.   Social scen och dynamik: Informanten kan vara rädd för att säga som det är trots att 

de får vara anonyma när de inte vet helt säkert hur materialet kommer att användas. 

2.   Politiska intressen och andra motiv: Det är viktigt att överväga politisk och social 

påverkan i intervjusituationen, det får inte trivialiseras.50  

3.   Intrycksstyrning och institutionellt PR-arbete: En anställd kan identifiera sig med 

ett företag eller en organisation och vilja ge en positiv bild och av sig själv och 

företaget. 

4.   Kognitiv inramning och meningsbildning: Mångtydighet hos det ämne som studeras 

kan leda till att informanten börjar göra (potentiellt felaktiga) antaganden. Kan 

motverkas med mer information om undersökningen. 

5.   Identitetsarbete: Det är svårt för den som intervjuas att helt bortse från omedvetna 

antydningar från intervjuaren och dennes val av fokus. Det gör intervjuerna komplexa. 

Den intervjuade präglas också av medvetna och omedvetna önskningar, behov och 

avsikter. 

6.   Diskursmakt: Den sociala miljön påverkar innehållet. 

7.   Skriptföljande: En person kan använda sig av ett skript och ändå framstå som väldigt 

trovärdigt vilket ger en falsk bild av autenticitet.51  

8.   Språkligt konstruktionsarbete: Språkliga begränsningar kan också skapa en 

alternativ berättelse genom hela intervjun.52 Respondenten kan äga kunskap som den 

                                                
49 Alvesson, M. (2011). s. 85-118. & Se under rubriken Teori. 
50 Silverman D.( 2011). s.132-145. Alvesson, M.(2011). s.40-53. 
51 Med skript menas här en kliché, sådant alla säger i företaget utan att man egentligen menar vad 

man säger. 
52 Justensen, L. Mik-Meyer, N.(2011). Kvalitativa Metoder: Från vetenskapsteori till praktik. Lund:  
     Studentförlaget. s.50. Alvesson, M. (2011) s.25-27. 
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inte förmår förmedla språkligt eller besitta ett välutvecklat språkbruk som döljer 

okunskap. Utgångspunkten fortsätter dock att vara att utvinna faktisk kunskap.53  

 

De här metaforerna ses som referenspunkter i ett ramverk, och några av dem bör tas på största 

allvar vid tolkningen av resultaten för att öka förståelsen.54  

En reflexiv analys kräver en öppenhet för flera olika tolkningar och beredvillighet att 

konfrontera de egna diskurserna med alternativa metaforer och argument. Detta 

tillvägagångssätt är ett alternativ till traditionell forskning där man söker en samstämmighet i 

intervjuerna för att utifrån detta presentera en övertygande text med trovärdiga belägg.55   

                                                
53 Silverman D.( 2011). s.132-145. Alvesson, M.(2011). s.40-53. 
54 Alvesson, M.(2011). s.85-118. 
55 Ibid. s.119-137. 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden för undersökningen och de olika metodiska val som jag 

har behövt göra för att svara på forskningsfrågorna, samt vid analyserna av det insamlade 

materialet om Lady Gaga. Inledningsvis redovisas fallstudien och efter det intervjun som 

metod. 

Fallstudien som metod 
 
Jag har valt att göra en fallstudie. Utöver tillgänglig litteratur har jag även använt mig av 

kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. Med min forskning om Lady Gaga och 

personerna omkring henne söker jag finna synbara mönster och val som har varit 

betydelsefulla för hennes karriär. En kvalitativ fallstudie är en förtätad och holistisk 

beskrivning och analys av ett avgränsat fenomen, i detta fall en person och ett skeende.  

Urvalet av det som undersöks kan göras på många olika sätt och det är möjligt att använda 

både kvalitativ och kvantitativ information.56 Den här typen av forskning är användbar när 

variablerna är svåra att identifiera och särskilja.57  

Variabler & Kvalitativ forskning 
 

En variabel kan också kallas för ett attribut, särskilt då man bara har två värden, som 

exempelvis variabeln kön. En del föredrar att kalla värdena för kategorier: då har kön två 

kategorier. Fallundersökningen inriktar sig på många variabler eller alla variabler i ett fall 

som undersöks.58  För denna undersöknings syfte har jag utgått ifrån många variabler, vilka 

jag valt att kalla faktorer. Kvalitativa studier är normalt induktiva och bygger på erfarenhet, 

vilket är att föredra när det inte på ett enkelt sätt låter sig göras att i förväg identifiera samtliga 

variabler.59  

 
Jag har valt att göra kvalitativa undersökningar då dessa är inriktade på insikt, upptäckt och 

tolkning.60 Om förståelse är grunden för en undersökning kommer kriterierna för 

tillförlitligheten för resultaten att påverkas och kan exempelvis särskiljas från kriterierna för 

                                                
56 Merriam, S. B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur. s.18. s.20-49. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Induktion: De är empiriska och börjar med att undersöka frågeställningen i praktiken och senare 
   utforma teorin utifrån det, är ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från erfarenheter. 

60 Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data, exempelvis intervjuer och enkäter  
    med öppna svar och beslutsdokument som analyseras kritiskt. 
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att testa en hypotes. Kvalitativ forskning ska ge ett nytt perspektiv som resultat eller empiriska 

bedömningar och kontextbunden information, istället för att verifiera universella teorier och 

skapa generaliseringar. Under insamlingen av material i en kvalitativ studie bör analys och 

insamling av information ske parallellt. Tillförlitlighet eller validitet kan kontrolleras med 

hjälp av triangulering, det vill säga genom att kontrollera uppgifterna med de som intervjuats 

och att till exempel be kollegor kommentera resultatet.61  

Fallstudiens innehåll  
 
När nutida aktuella händelser och förlopp undersöks är fallstudien att föredra.62  Jag har 

studerat artiklar, böcker, musik, forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, musikvideor, 

filmer, intervjuer och fakta på webben om Lady Gaga.  

 

För att kunna beskriva hennes bakgrund, uppkomst och hur hon blev artisten och popundret 

Lady Gaga har jag undersökt de val som hon själv har gjort och avgörande vägval och 

påverkan från de som arbetat med henne. Intressanta personer omkring henne är producenter, 

managers, skivbolag, agenter, stylister, makeup-artister, marknadsförare, Haus of Gaga och 

andra musiker/artister som influerat henne som David Bowie, Freddie Mercury, Madonna, 

Cyndi Lauper, Grace Jones och Elton John.63  

Intervjuer som metod & Intervjuer i NYC 
 
Intervjuerna i New York ska bekräfta eller avfärda 4E-teorin som Lady Gagas strategi för 

succé.64 Intervjuerna ska också ge mig ytterligare insikter i hur personer från musik-, konst- 

och modevärlden i New York uppfattar Lady Gaga, och vad de tror är viktiga faktorer och 

personer i hennes utveckling till popstjärna. 

 
Jag intervjuade personer som arbetar på Musikstudion Funkadelic Studios på Times Square i 

New York, på plats i USA om Lady Gaga. Intervjuerna centrerades kring vad de tror var 

avgörande för att hon blev en superstjärna. Det är ett målinriktat och unikt urval av personer.65 

Det har varit mycket värdefullt att intervjua människor från Manhattan då Lady Gaga 

                                                
61 Ibid. s.186-194.Jag har kontrollerat citat och intervjuer på plats i New York med alla intervjuade för 

att få ett mer trovärdigt resultat, eftersom de kan vara svårt att få tag på folk från Sverige. 
62 Merriam, S. B. (1994). s.24. 
63 Morgan, J.(2010).s.24.s.39.s.56.s.63. s.74. s.91. 
64 För ytterligare information om Teorin om 4E, se under rubriken Teori.s.10. 
65 Funkadelic Studios(2015) Musik Studio Times Square,New York, USA. I Funkadelicstudios. Hämtad 3 

december 2015 från, http://funkadelicstudios.com/ 
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(Germanotta) är född och uppvuxen i New York och inledde sin karriär där. Jag har också 

intervjuat en konstnär och tre personer från modevärlden om Lady Gaga i New York. 

Funkadelic Studios är en studio på Manhattan, Times Square i New York som jag tidigare 

praktiserat på och numera jobbar tillsammans med. Det har gjort att jag valde dem som 

personer för mina intervjuer. Malin Abrahamsson och Fredrik Stambro har jag tidigare gått på 

samma konstskola som i Sverige för ungefär 20 år sedan och jag har känt dem sen den tiden, 

då jag är konstnär.66  De personerna från modevärlden som vill vara anonyma kan jag av de 

skälet inte berätta mer om och inte eller kan jag berätta hur jag fick kontakt med dem av 

samma anledning. 

Val av metod för intervjuer & intervjuarens roll 
 
Alvesson förespråkar en reflexivitet där man växlar mellan produktionen av tolkningar och 

ifrågasättandet av dem: att synliggöra fenomen och vara medveten om mångtydigheten i det 

som studeras och hur det ska analyseras.67 Alvesson tycker man ska utgå från några 

referenspunkter och ta hjälp av metaforer för att söka den närmaste tolkningen.68  

Frågeställningen vid intervjun kan vara mer öppen från början för att avgränsas mot slutet för 

att den inte ska spreta för mycket, vilket kan försvåra olika typer av jämförelser. Jag har 

använt mig av delvis strukturerade kvalitativa intervjuer.69 Det är ett tidskrävande och viktigt 

arbete att förbereda, analysera och transkribera materialet, vilket gör att genomförandet kräver 

planering.70  

 
Den som intervjuar påverkar också intervjun beroende på om intervjuaren exempelvis är ung, 

kvinna, gravid, homosexuell, äldre, ekonom eller av arabiskt ursprung.71 Något som också 

beskrivs mer ingående av Silverman där han jämför hur de intervjuade reagerar på manliga 

och kvinnliga intervjuare med olika etniska ursprung.72 Det är viktigt att inte försöka 

imponera på informanten och att kunna improvisera och vara flexibel.73 

 

 

                                                
66 Svedjestrand, A. (2015). Anna-Karin Svedjestrand. Officiell Hemsida. I Svedjestrand. 
      Hämtad 20 januari 2016 från http://www.svedjestrand.se/ 
67 Alvesson, M.(2011). s.13. 
68 Alvesson, M.(2011). s.40-53. 
69 Ibid. s.63. s.91. & s.87-89. 
70 Justensen, L. Mik-Meyer, N.(2011). s.45-64. 
71 Alvesson, M. (2011). s.28-35. 
72 Silverman D.( 2011). Qualitative Research:3rd Edition. London:Sage Publications Ltd.s.132-145. 
73 Alvesson, M.(2011). s.54-69. 
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Sammanfattning om intervjuer  
 
Jag har utgått från de frågeställningar jag nämnt tidigare och från 4E-teorin: emotions 

(känslor), erfarenhet, engagemang och exklusivitet utifrån Strategy Gaga när jag intervjuade 

personer från musikvärlden i New York.74 Intervjuerna utgör en empirisk undersökning där de 

jag intervjuar kritiskt granskar och diskuterar teorier jag har kommit fram till, om hur och 

varför Lady Gaga blev en superstjärna.75 Jag har tillämpat Alvessons metaforer för att tolka 

resultatet mer korrekt.  

Etiska överväganden 
 
Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts. Principen om 

informerat samtycke har följts då cheferna, anställda och övriga personer vilka 

intervjuades först blev informerade om studiens syfte och sedan kunde välja om de 

ville delta eller inte. Vidare har principer angående sekretess följts då de intervjuade 

cheferna, anställda och övriga personer har kunnat välja att vara anonyma, vilket de 

flesta har avböjt. De som valt att vara anonyma är anonymiserade i resultatet och 

analysen. 

 
 

  

                                                
74 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.55-57. Det finns en förteckning i bilagor över vilka  

frågor som jag använde som grund för mina intervjuer. Se. Bilaga 6. 
75 Ibid. 
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Resultat och analys 
Början av analysen handlar om Lady Gagas bakgrund och vilka projekt hon var engagerad i 

under 2014-2015, för att läsaren lättare ska kunna placera analysen i sitt sammanhang.  

Efter informationen om Lady Gagas bakgrund analyseras intervjuerna från New York med 

hjälp av 4E-teorin.76 

Lady Gagas bakgrund 
 
Som 17-åring antogs Stefani Germanotta vid Tisch School of the Arts i NYC där hon 

studerade till musikalartist, men inom ett år avbröt hon studierna för att fokusera på en karriär 

som popstjärna.77 Efter att hon fick skivkontrakt har Lady Gaga skrivit låtar till Britney 

Spears, Pussycat Dolls, New Kids on the Block och Fergie. Lady Gagas artistnamn är 

inspirerat från Queen-låten Radio Ga Ga. Vid MTV Video Music Awards 2009 var hon 

nominerad till nio priser och vann priset Best New Artist och hennes låt Paparazzi tilldelades 

två priser.78 Lady Gaga är en av få artister i världen som lyckats få fyra låtar från ett 

debutalbum på världens topplistor. The Fame Monster (2009) hennes andra album blev också 

en stor succé; det var det mest sålda albumet 2010 med 5,8 miljoner sålda exemplar och hon 

vann en Grammy för Best Pop Vocal Album.79  

Lady Gaga 2014-2015 
 
Lady Gaga medverkade på albumet Cheek to Cheek (2014) och en show med samma namn, 

tillsammans med artisten Tony Bennett.80 Hon har under 2015 släppt låten och musikvideon 

Til it happens to you, tillsammans med dokumentären The Hunting Ground, som en del av en 

kampanj mot sexuella övergrepp på högskolor i USA. Hon har blivit vald till årets kvinna i 

Musikbranschen av Billboard 2015 och hennes medverkan som skådespelare i skräck-tv-

serien Hotel hade premiär 7 oktober 2015.81  

                                                
76 För mer information om teorin om 4E, se under rubriken Teori s.10. 
77 Herbert, E.(2010). s.19-21. I Britannica står det att hon hoppade av efter två år. Britannica  
     Academic.(2015).Lady Gaga. 
78 Herbert, E.(2010) s.1-21. Lady Gaga: Celebrity.(2015).I Tv-guide. Britannica Academic.(2015).Lady 

Gaga. Lady Gaga Album Sale Statistics.(2015). I Statistic Brain. Lady Gaga.(2015). I AllMusic. 
79 Ibid. De fyra låtarna som låg på top 10 var först Just Dance och Poker Face de har legat som nr 1 på 

flera listor och uppe bland top 10 låg låtarna Love Game och Paparazzi från debutalbumet      The 
Fame. 

80 Bennett, T. (2015). Tony Bennett. I Nationalencyklopedin. Hämtad 25 December 2015 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tony-bennett  

81 Lady Gaga. (2015, September 17). Til It Happens To You.I Youtube. Musikvideo. Hämtad 25 Oktober 
2015 från https://www.youtube.com/watch?v=ZmWBrN7QV6Y;  
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Intervjuer i New York 
 
Här analyserar jag intervjuerna jag gjorde i New York med personer från musikstudion 

Funkadelic Studios82, konstnären Malin Abrahamsson och två personer från modevärlden. 

Intervjuerna analyseras med hjälp av 4E-teorin (emotions (känslor), erfarenhet, engagemang 

och exklusivitet).83 Jag har enbart tagit med det mest väsentliga för undersökningen från varje 

intervju för att begränsa omfånget på analysen. 

 

Intervju med Malin Abrahamsson, Konstnär, New York 

Exklusivitet 

Malin Abrahamsson, en konstnär från New York som är väl insatt i den amerikanska 

konstvärlden, fann flera konstnärliga referenser i Lady Gagas produktion.84 Abrahamsson 

nämner direkt efter att ha tittat på musikvideon Bad Romance85 att den är influerad av 

konstnären, regissören Matthew Barney86, Madonna87, modedesignern Alexander McQueen88 

och dragartisten RuPaul89 samt konstnären Vanessa Beecrooft90.  

 

I Bad Romance kan man se tydliga kopplingar till både Matthew Barney och Vanessa 

Beecroft: rummet i videon har exakt samma utseende som rummet i ett av Beecrofts 

konstverk.91 

                                                                                                                                                   
Tan, E.(2015). Lady Gaga: "I've suffered through depression and anxiety my entire life...". I Myspace. 

Artikel. Hämtad 25 Oktober 2015 från https://myspace.com/article/2015/10/16/lady-gaga-
depression? ; 

Sun, R. (2015). Lady Gaga to Be Honored as Billboard's 2015 Woman of the Year, Lifetime to Televise 
Annual Event. Artikel. I Billboard. Hämtad 25 Oktober 2015 från 
http://www.billboard.com/articles/news/6714424/billboard-lady-gaga-woman-of-the-year-women-
in-music-lifetime-2015 [Billboard är en musiktidning i USA grundad 1894. Den är berömd för sina 
listor över mest sålda skivor i USA.]  

82 Funkadelic Studios.(2015). Musikstudio. New York, USA. 
83 Teorin om 4E, se under rubriken Teori.s.10. 
84 Malin Abrahamsson har levt och verkat som konstnär i New York sedan mer än 20 år tillbaka. 

Abrahamsson, M.(2015) Malin Abrahamssons. Officiell Hemsida. I Malinabrahamsson. Hämtad 25 
December 2015 från http://malinabrahamsson.com/ 

85 Lady Gaga (2009, November 23). Bad Romance.I Youtube. Musikvideo. Hämtad 8 november 2015  
      från https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I 
86 Barney, M.(2015).Director, Writer, Producer.Artikel. I IMDb. Hämtad 18 december 2015 från  
      http://www.imdb.com/name/nm0056030/  
   Barney, M. (2005) Collection Browse Matthew Barney. I Walker Art Center. Artikel. Hämtad 18 

december 2015 från http://www.walkerart.org/collections/artists/matthew-barney 
87 Madonna. (2015). Madonna.I Nationalencyklopedin. Hämtad 25 december 2015 från 
      http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/madonna 
88 McQueen, A. (2015). Alexander McQueen. I Nationalencyklopedin. Hämtad 25 december 2015 från 
      http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alexander-mcqueen 
89 RuPaul. (2015). RuPaul. Officiell Webbsida. Hämtad 25 december 2015 från http://www.rupaul.com/ 
90 Beecroft, V. (i.d.) Vanessa Beecroft. Personal Website. I Vanessabeecroft.Hämtad 18 december 2015 

från http://www.vanessabeecroft.com/frameset.html 
     Namnet Vanessa Beecroft nämner hon efter intervjun, hon kom inte på namnet under intervjun, 

men blev för långt att skriva in det i uppsatsen. 
91 Beecroft, V. (2011) Bilder från ett samarbete mellan konstnären Vanessa Beecroft och 

Modedesignern Ursula Geisselmann som har ett liknande tak som i Lady Gagas i Musikvideon Bad 
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De vitklädda dansarna verkar också vara inspirerade från Beecroft och Barney, och när Lady 

Gaga har på sig den persikofärgade peruken finns där likheter med Barney enligt 

Abrahamsson.92  

 

Exklusivitet: När Lady Gaga använder konstvärlden som inspirationskälla med hjälp av 

Barney och Beecroft skiljer hon sig markant från andra artister som exempelvis Britney 

Spears menar Abrahamsson. Kopplingarna till konstvärlden är ett sätt att vara exklusive och 

visar att Lady Gaga har en vilja att öppna nya dörrar och att hon bryter gränser. Intervjun med 

Abrahamsson bekräftar två delar av 4E-teorin: exklusivitet samt erfarenhet då kopplingen till 

konstvärlden ger publiken som ser musikvideon en mer häpnadsväckande erfarenhet, men 

mest bestyrker intervjun teorin om exklusivitet.93 

 

Intervju med Dawn Orlando, Ägare & Chef, Funkadelic Studios  

New York 

Möjligtvis Emotions, känslor 
 
Dawn Orlando är ägare och högste chef på Funkadelic Studios. Orlando nämner direkt fyra 

saker som utmärker artister som slår igenom: talang, timing, envishet och tur, hon säger  

vidare apropå Lady Gaga att ”she never gave up, the people who get to the top are the people 

who never give up”94. Orlando betonar även vikten av att ha en grupp bestående av föräldrar, 

vänner och andra musiker eller artister omkring sig som är stödjande. Lady Gaga är öppet 

bisexuell och har en stor publik i New Yorks gayvärld. Orlando menar att lesbiska och 

homosexuella grupperingar i NYC är mycket stödjande, och det kan ha haft betydelse för 

hennes framgång. Orlando är mycket välbekant med New Yorks undergroundscen för musik 

sedan många år tillbaka och jag kan inte se något i intervjun som bekräftar någon av teorierna 

om 4E (emotions, erfarenhet, engagemang, exklusivitet), snarare tvärtom. Orlando har sett 

Lady Gaga live två gånger innan hon blev känd och det enda hon lade märke till var rösten. 

Orlando säger att Lady Gaga hade en vacker röst, det är det enda speciella med henne som 

                                                                                                                                                   
Romance. Geisselmann, U.(i.d.) Ursula Geisselmann. Officiell webbplats. I Ursulageisselmann. 
http://ursulageisselmann.com/index.php?/fashion/vanessa-beecroft/ Se i Bilaga. 1-2. 

92Se i Bilaga. 3-5. I de här bilderna jämförs konstnärerna Matthew Barney och Vanessa Beecroft konst 
med Lady Gaga i hennes musikvideo Bad Romance.  

93 Intervju med konstnären Malin Abrahamsson i New York, USA 5 december 2015.Transkribrering och  
      ljudfiler finns. 
94 Orlando, D.(2015). Intervju med Ägaren, Högste Chef på Funkadelic Studios i New York, USA. Den 

13 december 2015. Översättning av citat från Dawn Orlando: ”Hon gav aldrig upp, de människor 
som får till toppen är de människor som aldrig ger upp”. 
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hon minns. Lady Gaga stack inte ut och var inte på något vis annorlunda i New Yorks 

mångfaldiga musikscen. 

 

Jag frågar om det var Lady Gagas popmusik i den singer/songwriter-täta undergroundscenen 

som gjorde att hon fick uppmärksamhet, eller var det hennes lättklädda image? Orlando 

menar att det stämmer att det fanns gott om singer/songwriter under den här perioden, men 

det gjorde inte att Lady Gaga skiljde sig så mycket från mängden, och det menar Orlando 

berodde på den befintliga mångfalden. Att Lady Gaga valde att klä av sig på scen och 

uppträdde i bh och trosor var inte heller något som väckte någon speciell uppmärksamhet i 

New York. Sammanfattningsvis skulle det kunna beskrivas som att Lady Gaga hämtade 

inspiration från New Yorks undergroundscen och skapade något som var unikt för en 

mainstreamscen, men hon var inte exklusiv för undergroundscenen i New York.  

 

Eventuellt bekräftar intervjun med Orlando teorin om emotions, då Orlando flera gånger 

nämner att Lady Gaga berör sin publik känslomässigt med både rösten och sin image. Det 

starkaste intrycket från intervjun är dock att Lady Gaga inte var så unik i New Yorks 

undergroundscen som hon senare blev i ett större sammanhang för en större publik inom 

mainstream-musiken. Detta är intressant då mångfalden i NYC skapade Lady Gaga, utan att 

hon på något sätt var ett exklusivt uttryck för undergroundvärlden enligt Orlando. Intervjun 

med Orlando ger ingen tydlig bekräftelse av 4E-teorierna, bara möjligtvis emotions. Intervjun 

med Orlando ifrågasätter 4E-teorin.95 

 

Intervju med Rob Summers, Chef & Musiker, Funkadelic Studios  

New York 

Erfarenhet Engagemang & Exklusivitet 
 
Efter intervjun med Rob Summers kan jag placera in resultaten under 3E: erfarenhet, 

engagemang och exklusivitet. Summers var en del av samma musikscen på Lower East Side96 

under åren 2004-2008 som Lady Gaga, innan den senare blev känd. Summers bekräftar att 

Lady Gaga var en del av en unik kreativ period på Lower East Side i New York åren innan 

                                                
95 Intervju med Dawn Orlando ägare & högste chef på Funkadelic Studios New York, USA, 13 december  
     2015. 
96 Lower East Side är ett område på Manhattan i New York, USA. 
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hon blev känd (2004-2008). Nu (2015) menar Summers upplever han inte Lower East Side 

vara i en lika intensivt kreativ period som då (2004-2008).   

 

Enligt Summers fanns det en enorm mångfald av live-musik, artister, dans, burleskshower och 

dragqueens på Lower East Side under den här perioden. Mångfalden som återfinns i Lady 

Gagas olika personas och de otaliga uttrycken i hennes häpnadsväckande shower kan härledas 

till Lady Gagas bakgrund som undergroundartist på Lower East Side. Summers menar att 

erfarenheten från Lower East Side har gett Lady Gaga möjligheten att utvecklas på en artistisk 

nivå för att senare kunna nå ut till en mycket stor publik. Summers säger en sak som motsäger 

4E-teorin och det är att han ifrågasätter om Lady Gaga verkligen är äkta konstnärlig och 

exklusiv i alla sammanhang eftersom hon inte var det från början med sin första hit. Men jag 

tolkar intervjun i övrigt som att den stödjer teorin om 4E särskilt ur en musikalisk synpunkt. 

 

Erfarenhet, Engagemang och Exklusivitet: Summers tror att Lady Gaga har hämtat mycket 

av sin inspiration från den här kreativa perioden på Lower East Side, både musikaliskt och 

visuellt. Inspirationen från Lower East Side har gett henne större möjligheter än andra artister 

att skapa förbluffande personas, shower och musik. Det har gett hennes shower ett unikt 

uttryck som ger publiken en enastående erfarenhet. Den erfarenheten och hennes sällsynta 

persona engagerar folk och ger dem något att tala om, vilket bekräftar teorin om engagemang 

och hennes särpräglade persona bekräftar också teorin om hennes exklusivitet.  

Intervjun med Summers bekräftar 4E-teorin, i synnerhet teorierna om erfarenhet, 

engagemang och exklusivitet.97 

 

Intervju med Serge Henderson, Ljudtekniker & Artist,  

Funkadelic Studios New York 

Emotions Erfarenhet Engagemang & Exklusivitet 
 
Intervjun med Serge Henderson som är ljudtekniker på Funkadelic Studios bekräftar samtliga 

4E (emotions, erfarenhet, engagemang och exklusivitet). Henderson menar att Lady Gagas 

sätt att bygga upp sin publik påminner om Nicki Minajs98 sätt att arbeta på. 

 

                                                
97 Intervju med Rob Summers chef & musiker på  Funkadelic Studios New York USA, 15 december  
     2015. 
98 Minaj, N. (2015) Nicki Minaj. Officiell webbplats. I Mypinkfriday. Hämtad 25 december 2015 från 

http://mypinkfriday.com/ 
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Emotions (känslor): Både Lady Gaga och Minaj har en nära relation till sina fans som enligt 

Henderson bygger på en unik kontakt via sociala medier. Det bekräftar teorin om 

emotions(känslor). Lady Gaga har byggt upp en nära känslomässig relation med sina fans via 

sociala medier.  

 

Exklusivitet: Lady Gagas stil att vara mer artistisk än bildskön hjälper henne också enligt 

Henderson att nå sin speciella målgrupp. Lady Gaga har skapat en artistisk image som inte 

alltid är sockersöt eller klassiskt vacker som t.ex. artisten Rihanna99. Lady Gaga kan istället 

för att framställa sig som klassiskt vacker som en vanlig popstjärna, ha ett mer konstnärligt 

uttryck på foton och i shower. Då blir hon häftig på ett annat sätt än andra artister, något som 

Henderson säger också är vanligt inom hiphopkulturen och inom punken. Det bekräftar teorin 

om exklusivitet, Lady Gaga vill skilja sig från andra artister och bryter gränser.  

 

Erfarenhet, Exklusivitet: Henderson tycker att när Lady Gaga använder sig av sin mans-

persona, då Lady Gaga som drag kallar sig Jo Calderone, skiljer hon sig mycket från andra 

kvinnliga artister.100 Henderson säger att Lady Gaga då förvandlas till något mer än en vanlig 

artist. Det bekräftar både teorin om erfarenhet och exklusivitet: Med Lady Gagas persona som 

mannen Joe Calderone blir Lady Gagas shower både exklusiva och ger publiken en speciell 

erfarenhet.  

 

Engagemang: Henderson tycker att det som skiljer Lady Gaga från många andra artister är 

marknadsföringen; hennes sätt att hela tiden förnya sig gör publiken nyfiken och intresserad 

av hennes nästa projekt säger Henderson. Det bekräftar teorin om engagemang. Lady Gagas 

många klädbyten och byten av stilar och image fångar betraktaren och ger dem något att tala 

om; det engagerar publiken. Det här bekräftar teorin om engagemang. 

 

Intervjun med Henderson bekräftar alla punkter och hela 4E-teorin (emotions, erfarenhet, 

engagemang och exklusivitet).101 

 

 

                                                
99 Fenty, R.R. (2015) Rihanna. Officiell webbplats. I Rihannanow. Hämtad 25 december 2015 från 
     http://www.rihannanow.com/ 
100 Drag: Dragqueen vanligast förekommande en man klär ut sig till kvinna på scen, här en kvinna     
      Lady Gaga klär ut sig till man som Lady Gagas persona Jo Calderone. 
101 Intervju med Serge Henderson i New York, USA, Ljudtekniker på Funkadelic Studios, 16 december  
      2015. 
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Intervju med Jade Zabric, Artist & Praktikant, Funkadelic Studios 

New York 
 
Emotions Engagemang Erfarenhet & Exklusivitet 
 
Intervjun med Jade Zabric bekräftar alla 4E, emotions, engagemang erfarenhet och 

exklusivitet. 

 

Emotions(känslor): Zabric tror definitivt att Lady Gagas strategi att använda sociala medier 

för att få en speciell relation till sina fans har haft stor betydelse för hennes framgång, 

massinitimitet.102 Det bekräftar teorin om emotions. 

 

Engagemang: Lady Gagas sätt att chockera publiken Zabric nämner, ger publiken något att 

tala om och skapar ett engagemang.  

 

Exklusivitet & Erfarenhet: Zabric tror att Lady Gaga använde chockstrategin med hennes 

udda persona för att bli känd, för att senare kunna göra mer av det hon egentligen vill göra - 

som t.ex. skivan med Tony Bennett. Metoden att chocka publiken faller under teorin om 

exklusivitet, det särskiljer henne från andra artister. Den chockstrategin ger också publiken en 

speciell upplevelse vid hennes Shower som faller under begreppet erfarenhet.103  

 

Intervjuer med en stylist och en modedesigner, New York 

Erfarenhet Engagemang & Exklusivitet 
 
Lady Gaga har ett stort modeintresse och använder sig av flera kända namn inom 

modevärlden som t.ex. Alexander McQueen104 och stylisten Nicola Formichetti för att skapa 

sina personas.105  Jag har intervjuat två personer från modevärlden i New York: en stylist och 

en modedesigner de vill båda två vara anonyma. Stylisten och modedesignern tog starkt 

avstånd från Lady Gaga och menar att hon är ett exempel på dålig smak. Stylisten jag pratade 

                                                
102 Massintimitet: Är ett begrepp för att Lady Gaga lyckas vara intim med massor av fans via 
       sociala medier, myntat av Anderson, Jamie. Reckhenrich, Jörg. Kupp, Martin (2013). 
103 Intervju med Jade Zabric i New York, USA, praktikant artist på Funkadelic Studios, 17 december  
      2015. Tony Bennett. (2015) Artist. I Nationalencyklopedin. Hämtad 25 december 2015 från 
       http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tony-bennett 
104 McQueen, A. (2015). Alexander McQueen. I Nationalencyklopedin.Hämtad 25 december 2015 från  
       http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/alexander-mcqueen 
105 Morgan, J. (2010) s.83. s.107. Formichetti, N. (2015) Nicola Formichetti. Officiell Hemsida. I  
       Nicolaformichetti. Hämtad 27 december 2015 från http://www.nicolaformichetti.com/ 
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med anser att hennes stylist Formichetti106 har hjälpt henne att bli mindre smaklös, stylisten 

jag pratade med känner Formichetti.107 

 

Engagemang: Stylisten blir upprörd över att tala om Lady Gaga som han tycker har stulit rakt 

av från David Bowie, Grace Jones och Madonna och därför vill han inte prata om henne mera. 

Det här är intressant ur en annan av de 4E jag analyserar, nämligen engagemang. Lady Gaga 

har berört både stylisten och modedesignern jag talat med så att de är väldigt upprörda. De 

talar först väldigt mycket om henne, men vill efter ett tag inte tala om henne eller medverka i 

någon intervju. Det betyder att Lady Gaga har lyckats ge folk från modevärlden något att tala 

om, vilket bekräftar teorin om engagemang.  

 

Erfarenhet: Lady Gaga tar hjälp av modevärlden för att ge sin publik unika upplevelser vid 

shower, musikvideor och framträdanden. Det bekräftar teorin om erfarenhet. 

 

Exklusivitet: Att Lady Gaga använder extrema kreationer från olika modedesigners det gör 

henne också exklusiv och hjälper henne att bryta gränser. 

 

Med hjälp av modevärlden har Lady Gaga använt strategier om erfarenhet, engagemang och 

exklusivitet.108 Jag har också vid ett senare tillfälle bekräftat att Lady Gagas modeinspirerade 

personas har varit viktiga för hennes karriär utifrån teorin om 4E av en annan person från 

modevärlden i New York, det bekräftas av make-up artisten Fredrik Stambro för att validera 

informationen.109 

                                                
106 Formichetti, N.(2015).  
107 Jag har intervjuat en Stylist och en Modedesigner i New York, USA som vill vara anonyma det var 
        den 1 & 3 decmber 2015. Då jag alltid först pratar igenom intervjun och vad den ska handla om 
        kort innan för att få en bild av vilka frågor jag ska ställa och båda tackade nej till att bli inspelade  
        har jag endast anteckningar från båda de intervjuerna. Jag gjorde citat-kontroll på plats då de  
        kan vara svårt att få tag på dem pga av avståndet då de bor i New York. 
108 Ibid. 
109 Intervju med Make-upartisten Stambro Fredrik december 30 2015, via sociala medier för att  
        validera resultatet. Anteckningar finns. Stambro, F. (2015) Fredrik Stambro, Make-up artist.  
        I Models. Hämtad 2 januari 2016 från  http://models.com/people/fredrik-stambro  
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Sammanfattning av intervjuerna i New York 

De flesta intervjuerna, sex av sju, bekräftar helt eller delvis 4E-teorin  

Konstvärlden är en viktig faktor för Lady Gagas framgång enligt Abrahamsson. Den speciella 

kreativa perioden med en enorm mångfald på Lower East Side är en viktig faktor, enligt 

Summers.  

Lady Gagas ständigt omväxlande uttryck och personas är en viktig del av hennes 

marknadsföring enligt Henderson. Modevärlden och Lady Gagas personas kopplade till den är 

en viktig faktor bakom hennes stora framgångar enligt Stambro liksom strategin att chockera 

publiken som Zabric talar om.  

Intervjun med Orlando är intressant då den talar emot teorin ur ett perspektiv då Lady Gaga 

var okänd. Lady Gaga som okänd artist i New Yorks undergroundscen var inte någon exklusiv 

artist. Lady Gaga kan redan då ha börjat knyta känslomässiga kontakter med sina fans via 

sociala medier. Jag frågade Orlando innan intervjun om hon visste något om det och då svaret 

blev nekande valde jag bort de frågorna i intervjun. Därför kan den intervjun vara 

problematisk. De fyra strategierna verkar vara mer framträdande om man frågar de 

intervjuade om Lady Gaga efter att hon blivit känd. 

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen av intervjuerna stödjer 4E-teorin. 

 

Analys och resultat utifrån frågeställningarna 
 
Här analyserar jag de resultat jag kommit fram till i fallstudien som inte direkt kunnat 

analysera med hjälp av 4E-teorin. 

Vilka faktorer har gjort Lady Gaga till en superstjärna? 
 
En av faktorerna som flera av de intervjuade talade om, men som inte kunde placeras in i 4E-

teorin, var vikten av att ha en grupp som stödjer artisten. De kan vara föräldrar, vänner, 

kompisar andra artister eller, som i Lady Gagas fall, gayklubbar. Lady Gaga är öppet 

bisexuell och enligt Orlando är lesbiska och homosexuella grupper mycket stödjande i New 

York. Den Grammyvinnande hitlåten Poker Face är inspirerad av hennes bisexualitet.110  

                                                
110 Herbert, E.(2010) s.79-80. Britannica Academic.(2015).Lady Gaga. 
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Den andra faktorn som flera talade om var New Yorks mångfaldiga musikscen. Eftersom 

Lady Gaga var en del av New Yorks musikscen tror flera av de intervjuade att influenserna 

från den är en viktig faktor för hennes succé.  

 

Flera av de jag intervjuade betonade hennes röst och enorma musikaliska begåvning och att 

hon är en skolad sångerska/pianist; hennes talang är en av de viktigaste faktorerna för 

utvecklingen till stor popstjärna. 

 

Haus of Gaga och The Factory 
 
Många av hennes mycket iögonfallande kläder tillverkas av stylister och scenografer från 

hennes grupp Haus of Gaga som är inspirerad av Andy Warhols, The Factory.111  

Haus of Gaga är en grupp vänner som skapar musikvideor och musikvisioner, och som 

designar hennes kläder och ljudbilder. Gruppen består av andra musiker, tekniker, 

producenter, dansare och designer. De reser med på hennes turnéer och förverkligar hennes 

kreativa visioner.112 I Haus of Gaga ingår också hennes stylist Nicola Formichetti och 

producenten RedOne och den Haus of Gaga är en viktig faktor för hennes framgång. 

 

Tur, skicklighet eller talang och vem ligger bakom succén? 
 
Lady Gaga har inte skapat sin framgång ensam eller helt på egen hand, men hon har till stor 

del varit drivande och ledande i hela processen. Lady Gagas talang är en av de viktigaste 

faktorerna till hennes enorma succé, vilket bekräftas under samtliga intervjuer jag gjorde i 

New York. Lady Gagas väg till att bli popstjärna har inte på något vis med tur att göra. Lady 

Gaga har visat en total passion för att bli superstjärna och placerat sig bland rätt personer och i 

miljöer. Det handlar med andra ord inte om tur utan är resultatet av en konsekvent och 

orubblig strategi.113 Henderson säger i intervjun att det är en genomtänkt strategi som gjorde 

att Lady Gaga träffade artisten Akon114 som kom att signa henne till skivbolaget Interscope 

Record, och inte tur.115 

                                                
111 Morgan, J.(2010). s.71. Hawkins, S. (2014) s.17. 
112 Anderson, Jamie. Reckhenrich, Jörg. Kupp, Martin. (2013).s.55-57. 
113 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). S.54.s.57-58. & Intervjuer New York December 

2015.Se Under Källor Intervjuer. 
114 Akon.(2015) Akon Artist. Officiell Hemsida. I Akonweb. http://akonweb.yaia.com/biography.html 
115 Intervju med Serge Henderson, Ljudtekniker & Artist Funkadelic Studios, 16 December 2015, New 
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Lady Gagas föräldrar Joseph och Cynthia Germanotta har uppmuntrat sin dotter till att 

utvecklas musikaliskt. Lady Gagas föräldrar har hjälpt sin dotter att få spelningar och har 

placerat henne i bra skolor som varit betydelsefulla för hennes karriär.116 Lady Gaga själv har 

stor del i sin framgång då en faktor för hennes framgång är hennes ledaregenskaper.117  

I intervjun med Zabric bekräftar hon att om man går på dyra privatskolor i New York, som 

Lady Gaga har gjort, har man större möjligheter att få kontakter som gör det möjligt att 

snabbare göra karriär. 

 

Enligt en stylist från New York som känner Lady Gagas stylist Formichetti har Lady Gagas 

personas formats till att bli mindre smaklösa av stylisten Formichetti. Det tyder på att det till 

stor del är Lady Gaga själv som från början skapat sina personas. 

 

Interscope Records har arbetat hårt för att marknadsföra Lady Gaga de visar att det inte är 

enbart Lady Gagas egna förtjänst som gjort henne till popstjärna.118 I studien Låt berättelsen 

ta ton, beskrivs Lady Gaga inte som en artist utan ett helt företag.119 Det bekräftar också att 

succén inte är består endast av Lady Gaga utan att ett helt företag står bakom henne. ”För att 

skapa en artist som Lady Gaga krävs massmedia-specialister, menar John A. Walker” skriver 

Gustavsson i sin studie och det visar åter igen att Lady Gaga har på inget sätt stått helt ensam 

på sin väg mot stjärnorna.120  

Feminism och genus  
 
Eftersom det finns mycket skrivet om Lady Gaga ur ett feministiskt perspektiv kommer jag gå 

igenom några synpunkter på Lady Gagas succé ur det perspektivet här. Det är dock ingen 

sammanhängande text om Lady Gaga ur ett feministiskt perspektiv då jag inte har valt det 

som frågeställning. Texten baserar sig istället på ett feministiskt perspektiv och ett 

genusperspektivet utifrån frågeställningen om vilka personer och faktorer som orsakat Lady 

Gagas framgång?  

 

                                                                                                                                                   
      York, USA. 
116 Callahan, M. (2010). s.21. 
117 The Convent of the Sacred Heart, Katolsk privatskolan i NYC,USA, där Lady Gaga studerade som 
      barn och ungdom. The Convent of the Sacred Heart, har som ambition att utbilda framtida 
      världsledande personer. Herbert, E.(2010) s.18. 
118 Anderson, Jamie. Reckhenrich, Jörg. Kupp, Martin. (2013). s.56. 
119 Andersson, E. Kentsdottir, S-M. (2011).  
120 Gustafsson. A (2013).s.12. 
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Hawkins skriver om dragshowen som en referens till Lady Gaga.121  Det är också något som 

Abrahamsson talar om i intervjun, Abrahamsson menar att Lady Gaga hämtat inspiration från 

dragshowartisten RuPaul.122   

 

Det biologiska könet kvinna är en social, kulturell och historisk konstruktion enligt Hillevi 

Ganetz i boken Hennes Röster. Även Julia Kristeva som är en central person inom feministisk 

teoribildning, menar att kvinnlighet snarare är en position än en essens.123  Kategorin kön är 

inget man genom biologin automatiskt föds till, utan kvinnlighet är något man lär sig i 

relation till manlighet i en kulturell kontext.124  

 

Det här kan ställas i relation till Germanottas två olika könsexperimentella persona: Lady 

Gaga som kvinna och Jo Calderone som man.125 Lady Gaga vill med sina dragqueen-

inspirerade personas ifrågasätta könsroller och utseendefixeringen, vilket till vis del kan 

relateras till teorin om exklusivitet.126 Men Lady Gagas experiment med könsroller är också en 

del av ett större feministiskt sammanhang som inte kan knytas direkt till 4E-teorin.127 

Det större feministiska sammanhanget finns inte utrymme för att gå igenom här då den 

bakgrunden inte hör till min frågeställning.128  

 

Under intervjuerna i New York är de en person som spontant börjar prata om Lady Gagas 

manliga persona Jo Calderone och andra som reagerar starkt när jag frågar om Jo 

Calderone.129 Det bekräftar att Lady Gagas experimenterande med könsroller är en viktig 

faktor för att hennes framgång. Det kan också relateras till strategin engagemang, Lady Gagas 

persona Jo Calderone ger oss något att prata om.  

 

Motståndet mot kvinnor inom populärmusiken har varit mindre än inom rocken, vilket visar 

sig om man studerar svenska kvinnliga sångerskor på 1960-talet.130  Det kan ha haft betydelse 

                                                
121 Hawkins, S. (2014) s.16. 
122 RuPaul. (2015). RuPaul. Officiell Webbsida. I Rupaul. Hämtad 25 december 2015 från  
       http://www.rupaul.com/ 
123 Ganetz, H.(1997). s.63.  
124 Ibid.s.29-30. 
125 Lady Gaga. (2011,Augusti 16). Jo Calderone: You and I. Youtube. Musikvideo. Hämtad 8 november 
       2015 frånhttps://www.youtube.com/watch?v=X9YMU0WeBwU    Gray, Sally. Rutnam, Anusha.  
       (2014).Her Own Real Thing. I M. Iddon & M. L. Marshall (red.), Lady Gaga and Popular  
       Music:Performing Gender, Fashion, and Culture (s.59). New York: Routledge. 
126 Hawkins, S.(2014).s.17. Gray, Sally. Rutnam, Anusha. (2014). s.59.  
127 Hawkins, S. (2014) s.16. 
128 Jag hänvisar till Tidigare Forskning Se. Ganetz & Jooma. s.7-8. 
129 Intervjuer New York December 2015 se. under Källor för mer information 
130 Ganetz, H. (1997). s.64-66. 
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också för Lady Gagas framgång då hon verkar inom pop-dansmusik och populärmusik, och 

inte i rockgenren.131  

 

Lena Ohlssons analyserar Lady Gagas musikvideo Bad Romance, i sin uppsats. Ohlsson 

uppfattar artisterna till viss del som offer inför musikindustrins könskonventionella 

marknadsföringsstrategier.132  Lady Gaga har själv kommenterat musikvideon Bad Romance 

med att bekräfta att hon är feminist och att den handlar om hur musikindustrin behandlar 

kvinnor som varor likt offer för trafficking. Videon avslutas med att hon mördar sin sex-

köpare.133  

 

Jooma skriver också om Lady Gaga som en artist som ifrågasätter könsroller ur ett 

feministiskt perspektiv och hon ser Lady Gaga som en frigjord kvinna med en egen sexualitet 

och inte som ett offer som Ohlsson gör.134 

 
 

  

                                                
131 Goodman, L. (2010). Lady Gaga: Critical Mass Fashion. Bellevue,Washington:Becker& Mayer. s.8. 
132 Ohlsson, L.(2012).  
133 Morgan, J.(2010). s.134. 
134 Jooma, N.(2012).. s.1-236. Ohlsson, L.(2012) s.1-40. 
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Diskussion  
Sammanfattning 
 
För att besvara frågeställningarna har jag genomfört en fallstudie och på plats i New York 

intervjuat människor från New Yorks musik-, konst och modevärld. I intervjuerna har jag 

utgått från 4E-teorin för att med hjälp av intervjuerna bekräfta eller dementera teorin. Jag har 

också varit öppen för andra förklaringar till Lady Gagas framgång, baserat på förslag under 

intervjuerna.135  Intervjuerna bekräftar tydligt att Lady Gaga använt sig av strategierna från 4E 

för att bli popstjärna. 

 

Jag har fått en bild från intervjuerna av att också stöd från grupper av olika slag är viktiga för 

att en artist ska kunna uppnå framgång. Intervjuerna bekräftar också att två viktig faktor för 

Lady Gagas succé är hennes talang och bakgrund som undergroundartist i New York. Den 

enormt rika mångfalden inom New Yorks undergroundscen är en mycket viktig faktor för 

Lady Gagas utveckling. Inspiration från konstvärlden är också en viktig ingrediens i Lady 

Gagas framgångsstrategi och hennes beslutsamhet, eller som Orlando sammanfattar det i 

intervjun: ”She never gave up, the people who get to the top are the people who never give 

up”.136 

 

Lady Gagas totala fokusering på att bli stjärna nämns i tidigare forskning och bekräftas av 

min undersökning.137 Lady Gagas sätt att experimentera med könsroller med hjälp av drag 

och persona är en annan faktor som bekräftas av intervjuerna som betydelsefull. Lady Gagas 

roll som feminist är väl omskriven i tidigare forskning och mina intervjuer bekräftar 

beskrivningen av henne som en frigjord kvinna med en egen sexualitet, något som beskrivs av 

både Jooma och Hawkins. Intressant dock att nämna är att en av de intervjuade Zabric som 

själv är en lesbisk artist ifrågasätter både Lady Gagas roll som feminist och bisexuell.138 

                                                
135 Under Rubriken Teori går jag igenom att jag enligt Alvessons teorin om intervjuer att reflexivitet  
        innebär att jag är öppen för andra tolkningar än de teorier jag utgått från. Därför har jag även    
        tagit med andra tolkningar utanför teorin med de 4E i min analys och som resultat.s.12. 
136 Orlando, D.(2015).Intervju med Ägaren, Högste Chef på Funkadelic Studios i New York, Times  
        Square USA. Den 13 december 2015.Översättning av citat från Dawn Orlando: ”Hon gav aldrig 
        upp, de människor som får till toppen är de människor som aldrig ger upp”. 
137 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.54. 
138 Intervju med Jade Zabric i New York, USA, praktikant och artist på Funkadelic Studios,  
         17 december 2015. 
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Lady Gagas unika kontakt via sociala medier med sina fans, ett fenomen känt som 

massintimitet, har varit föremål för tidigare forskning och vikten av den bekräftas av 

Henderson under intervjun, där Henderson jämför Lady Gagas relation med sin publik med 

Nicki Minajs relation till sina fans.139 Henderson nämner också att Lady Gagas sätt att 

marknadsföra sig som mer konstnärlig än klassisk vacker, är något som är vanlig 

förekommande inom hiphopkulturen och inom punken menar han. Ganetz skriver om artisten 

Kajsa Grytt, som var en del av punkrörelsen i Sverige, att könsrollerna sågs som en maskerad, 

vilket avmystifierade könsrollerna.140 Kopplingar till punken finns hos Lady Gagas persona 

och det bekräftas av Henderson.141 

Min undersökning bekräftar 4E-teorin på alla fyra punkter. Emotions (känslor): Lady Gagas 

sätt att binda upp fans känslomässigt via sociala medier, massintimitet. Engagemang: Lady 

Gagas könsexperimentella och konstnärliga persona ger oss något att tala om och skapar 

engagemang. Exklusivitet: Lady Gagas inspiration från konstvärlden skapar exklusivitet och 

skiljer henne från andra artister. Erfarenhet: Bakgrunden från mångfalden i New Yorks 

undergroundmiljö hjälper Lady Gaga att skapa häpnadsväckande shower som ger fansen en 

unik erfarenhet och upplevelse. 

Slutdiskussion och reflektion 
 

Viktiga personer, faktorer, grupper för Lady Gaga 
 
Följande faktorer, grupper och personer har varit väsentliga för Lady Gagas karriär, men då 

de inte faller inom ramen för denna studie har jag inte kunnat studera dem närmare.  

 

Kommande forskning kan med fördel införliva även dessa faktorer, personer och grupper för 

att få en bredare bild. Det finns med frågor om dem i frågorna jag ställt under intervjuerna 

men då jag inte sett dem som de mest intressanta personerna och grupperna för min 

frågeställning, finns de inte med till så stor del i resultat och analys. Frågor om Lady Starlight 

och Dale Bozzio fanns också med bland frågorna men då jag inte fick några direkta svar om 

deras roll under intervjuerna finns de därför inte med i uppsatsen.142 

                                                
139 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M.(2013). s.57. 
140 Ganetz, H.(1997).s.211-270. 
141 Intervju med Serge Henderson i New York, USA, Ljudtekniker på Funkadelic Studios, 16 december  
      2015. 
142 Se i Bilaga, Nr. 6. Frågor för intervjuer? Några av personerna från frågorna finns inte med i  
       uppsatsen till så stor del som tex Perez Hilton, Lady Gagas föräldrar, Dale Bozzio och Lady 
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Producenten Robert Fusari var med från början av Lady Gagas karriär innan hon blev känd 

och är en av personerna bakom hennes succé. Akon var den som fick henne signad till 

skivbolaget Interscope Records. Tillsammans med producenten RedOne, Nadir Kayhat, som 

kom till Sverige som 19-åring, men som härstammar från Marocko, har hon skapat några av 

de största hitlåtarna.143 

 
RedOne is like the heart and soul of my universe. I met him and he completely, one hundred and 
fifty thousand percent wrapped his arms around my talent, and it was like we needed to work 
together. He has been a pioneer for Haus of Gaga and his influence on me has been tremendous. I 
really couldn't have done it without him. He taught me in his (sic) own way – even though he´s not 
a writer, he´s a producer – he taught me to be a better writer, because I started to think about 
melodies in a different way.144 
  

 
Men som Ganetz skriver om de manliga producenterna, låtarna är ingenting utan ett 

fantastiskt framträdande.145   

 

Det här är ytterligare några personer och grupper som varit viktiga för Lady Gagas karriär, 

som kan vara intressanta för kommande forskning. Lady Gagas föräldrar146 har stöttat och 

hjälpt henne under hela hennes karriär, skolor som The Convent of Sacred Heart har varit 

betydelsefull147, Haus of Gaga148 har spelat en stor roll i sammanhanget och inspirationen från 

Andy Warhol149, Lady Gagas stylist Nicola Formichetti 150 är viktig och modevärlden är en 

viktig koppling, Perez Hilton151 är en känd bloggare som bloggat om Lady Gaga vilket hjälpt 

                                                                                                                                                   
       Starlight. Då de inte var de mest framträdande personerna för min undersökning under 
       fallstudien/intervjuer och det finns inte utrymme för vidare forskning om dem i uppsatsen pga 
       uppsatsen omfång. 
143 Morgan, J.(2010). s.36.s.40 s.45.s.73.s.78. RedOne (2015). RedOne. Officiell webbplats. I Redoneprod.  
        Hämtad 27december 2015 från http://www.redoneprod.com/biography/ De första Hit-låtarna RedOne och  
        Lady Gaga arbetade med tillsammans var Love Game, Bad Romance, Alejandro & Pokerface. 
144 Hawkins, S. (2014) s.13. Översättning: RedOne är som hjärtat och själen i mitt universum. Jag träffade 
        honom och han har helt till 150 000 procent insvept armarna runt min talang, och det var som om vi 
        behövde arbeta tillsammans. Han har varit banbrytare för Haus of Gaga och hans inflytande på mig har 
        varit enormt. Jag kunde verkligen inte ha gjort det utan honom. Han lärde mig på sitt eget (sjuka) sätt –  
        även om han inte är en författare, Han är en producent - han lärde mig att bli en bättre författare,  
        eftersom jag började fundera på melodier på ett annat sätt " 
145 Ganetz, H.(1997).s.11-54. 
146 Callahan, M.(2010). s.21. 
147 The Convent of the Sacred Heart, Katolsk privatskolan i NYC, USA, där Lady Gaga studerade som 
        barn och ungdom. The Convent of the Sacred Heart, har som ambition att utbilda framtida  
        världsledande personer. Herbert, E.(2010) s.18. 
148 Se under rubriken Haus of Gaga & The Factory.Under Resultat & Analys s.27. 
149 Gustafsson. A (2013).  
150 Formichetti, N. (2015)  
151 Morgan, J.(2010) s.120-121. Perez Hilton är en s.k. Gatekeeper: Grindvakt i Musikvärlden med 
       Grindvakt menas en person som genom sin makt och position kan vara en avgörande person för  
       en artists karriär, utifrån om den personen skriver om en artist eller inte, Perez är en av de mest 
       följda bloggarna i världen. 
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hennes att få mer publicitet152, Interscope Records, skivbolaget som jobbat intensivt på Lady 

Gagas marknadsföring153 och gay-rörelsen som stöttat Lady Gaga154.  

Andra artister, musiker och konstnärer som ständigt återkommer som inspirationskällor både 

vid intervjuer och i böcker om Lady Gaga är Freddie Mercury, David Bowie, Madonna, 

Cindy Lauper, Cher, Dale Bozzio, Andy Warhol och Elton John.155  

 
En faktor som är ett helt eget förslag från författaren till denna uppsatsen för kommande 

forskning är humor. Lady Gaga är rolig, mycket kan sägas om artisten Madonna men hon är 

inte särskilt humoristisk som en jämförelse. 

 
Intervjun med Orlando är intressant för min undersökning och som forskningsresultat 

eftersom Orlandos svar inte bekräftar 4E-teorin. Orlando är mycket välbekant med New 

Yorks musikaliska undergroundscen sedan många år tillbaka och enligt henne var Lady Gaga 

som okänd artist inte exklusiv i den miljön. Den insikten är ett viktigt bidrag ur 

forskningssynpunkt. Det visar på ett mycket tydligt sätt hur viktig mångfalden av musik och 

artister i New York varit för Lady Gaga, och det kan också vara en viktig inspiration för andra 

artister som vill lyckas. Artister som vill nå framgång bör placera sig i en musikalisk miljö 

med en rik mångfald för att få inspiration och utvecklas maximalt. Lady Gaga är exklusiv i ett 

större sammanhang vad gäller musikvärlden för mainstreammusik, men hon anses alltså enligt 

Orlando inte som något unikt på New Yorks undergroundscen.156 

 

Lady Gaga har själv haft en ledande roll i utvecklingen för sin karriär men flera personer och 

grupper har hjälpt henne på vägen som hennes föräldrar, producenter som Fusari och RedOne, 

artisten Akon, skivbolaget Interscope Records, gayrörelsen och hennes Haus of Gaga.  

Lady Gagas succé beror inte på tur utan på talang och hon har haft en målmedveten orubblig 

strategi för att lyckas och ”Lady Gaga vill äga, de andra alternativen är inte intressanta” 

som Abrahamson uttrycker det i intervjun.157  

 

                                                
152 Intervjuerna bekräftar att Perez Hilton varit viktigt för Lady Gagas framgång, särskilt intervjun med  
       Serge Henderson. 
153 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s.56.  
154 Herbert, E.(2010). s.202-204. Intervju med Dawn Orlando ägare & högste chef på Funkadelic  
       Studios New York, USA, 13 december 2015. 
155 Morgan, J.(2010) Intervjuer med människor från Musik, konst och modevärlden i New York  
       december 2015.Se, under Källor intervjuer. 
156 Orlando, D.(2015).Intervju med Ägaren, Högste Chef på Funkadelic Studios i New York, Times  
       Square USA. Den 13 december 2015. 
157 Intervju med konstnären Malin Abrahamsson 8 december 2015 New York, USA. 
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Med intervjuerna bekräftas dock 4E-teorin, vilket innebär att den med fog kan betraktas som 

en strategi som Lady Gaga faktiskt kan ha använt sig av. Min studie visar även att det varit en 

användbar strategi att utöver att tillämpa 4E-strategierna placera sig i en mångfaldig, 

musikalisk miljö för att uppnå maximal utveckling för Lady Gaga och att arbeta i grupp.  

 

Förslag på fortsatt forskning är att undersöka mer om vilken betydelse och roll de personer jag 

nämner under rubriken, Viktiga personer, faktorer, grupper och skivbolag för Lady Gaga, haft 

för Lady Gagas karriär eftersom det inte funnits utrymme för det i min uppsats.158 

 

Det hade kunnat förbättra intervjuerna om alla också fått se ett verk som exempelvis 

musikvideon Bad Romance. Det hade kunnat förbättra kvalitén på intervjuerna då det skulle 

ha varit enklare att göra jämförelser mellan svaren. Nu har jag innan intervjun istället frågat 

varje person om vilka ämnen de kan mest om, och fokuserat frågorna på det område, något 

som dock har försvårat alla former av kvantitativa jämförelser då dessa områden inte 

överlappar fullt ut. Om alla fått samma information och samma frågor och om jag exempelvis 

hade visat samma musikvideo för alla från början, hade det kunnat vara till hjälp vid analysen 

av intervjuerna. Det hade kunnat förbättra trovärdigheten och validiteten, men i det stora hela 

är jag nöjd med genomförandet av undersökningen och resultatet.

                                                
158 Viktiga personer, faktorer, grupper för Lady Gaga!, Se ovan under rubriken 
       Slutdiskussion och Reflektion.s.32. 
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Intervjuer i New York, USA, december 2015 & januari 
2016 
 
Intervju med konstnären Malin Abrahamsson i New York, USA 5 december 2015. 
Transkribering och ljudfiler finns.  

 

Intervju med Dawn Orlando ägare & högste chef på Funkadelic Studios, New York, 
USA, 13 december 2015. Transkribering och ljudfiler finns.  
 

Intervju med Rob Summers, chef på Funkadelic Studios, New York, USA, 15 
december 2015. Transkribering och ljudfiler finns. 
 

Intervju med Serge Henderson, Ljudtekniker på Funkadelic Studios, New York, USA, 
16 december 2015. Transkribering och ljudfiler finns. 
 

Intervju med Jade Zabric, praktikant och artist på Funkadelic Studios, New York, 
USA, 17 december 2015. Transkribering och ljudfiler finns. 
 

Intervju med en modedesigner 1 december 2015 och en stylist 3 december 2015,  
New York, USA och både valde att vara anonyma.  
Anteckningar finns. Då ingen av dem ville bli inspelad eftersom de ville vara anonyma 
gjorde jag anteckningar och gjorde citat-kontroll på plats då avståndet till New York 
kan göra att kontroller kan bli komplicerade. 

 
För att validera resultaten från modevärlden har jag bekräftat de intervjuerna 
med ytterligare en person från modevärlden i New York, intervju 30 december 2015 
med Make-up artisten Fredrik Stambro.  

Intervjun med Fredrik Stambro är gjord via sociala medier och anteckningar finns. 
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Bilaga 
 
Bilaga 1 
 
Bild.1. Konstnären Vanessa Beecroft, i samarbete med modedesignern Ursula 

Geisselmann. Taket liknar taket i Lady Gagas tak i musikvideo Bad Romance, och 

Beecrofts konstverk liknar Lady Gagas musikvideo även på andra sätt uppställningen 

av människor och att de är nakna/lättklädda.  

Fotografer: Sofia Sanchez & Mauro Mongiello. 

 
Geisselmann, U. (i.d.). Ursula Geisselmann. Officiell webbplats. 

    http://ursulageisselmann.com/index.php?/fashion/vanessa-beecroft/ 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angående upphovsrätten och rätt för mig att publicera bilderna, jag hittar ingenting på 

Ursula Geisselmann Officiell webbplats som förhindrar mig från att publicera bilden. 

För övrigt hänvisar jag till citaträtten. 
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Bilaga 2 

 
Bild 2. Lady Gagas musikvideo Bad Romance där b.l.a taket påminner om rummet i  

Vanessa Beecrofts konstverk(se ovan). Regissör: Francis Lawrence. 

 

Lady Gaga (2009, November 23). Bad Romance. Youtube. Musikvideo. Hämtad 8 

november 2015 från https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Angående upphovsrätten och rätt för mig att publicera bilden, det är en skärmdump 

från musikvideon med Lady Gaga, och jag har rätt att ta en skärmdump för att visa 

resonemang som jag diskuterar i ett vetenskapligt sammanhang. 

 

För övrigt hänvisar jag till citaträtten. 
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Bilaga 3 
 
3. Lady Gaga från musikvideon Bad Romance jämförs med konstnären, regissören  

Matthew Barney. Bilder från filmen Cremaster 3, 

 http://www.imdb.com/title/tt0321781/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angående upphovsrätten och rätt för mig att publicera bilderna, det här är två 

skärmdumpar en från musikvideon med Lady Gaga och filmen Cremaster 3 med 

Matthew Barney, och jag har rätt att ta enkla skärmdumpar för att visa resonemang 

som jag diskuterar i ett vetenskapligt sammanhang. 

För övrigt hänvisar jag till citaträtten. 
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Bilaga 4 
 
Bild 4. Konstnären/regissören Matthew Barney konst/performance/film som jämförs  

med Lady Gaga i hennes musikvideo Bad Romance. Regissör: Francis Lawrence 

 

Till vänster bilder från Lady Gagas musikvideo Bad Romance och till höger bilder från 

Barneys konst/filmer. Regissören: Matthew Barney 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Angående upphovsrätten och rätten för mig att publicera bilderna, det här är 

skärmdumpar en från musikvideon med Lady Gaga och en från filmen Cremaster 3 

med Barney, och jag har rätt att ta skärmdumpar för att visa resonemang som jag 

diskuterar i ett vetenskapligt sammanhang. 

 

För övrigt hänvisar jag till citaträtten. 
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Bilaga 5 
 
Bild 5. Bilder från en Performance med konstnären/fotografen Vanessa Beecroft. 
 
Fotograf: Rachel Brennecke. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Angående upphovsrätten och rätten för mig att publicera bilden, jag hittar ingenting på  

webbplatsen där bilden visas som hindrar mig från att publicera den, se länken nedan.  

http://www.rachelbrennecke.com/vanessabeecroft/8los9hunz2q1fvhm1nocv55f3p74nh 

 

För övrigt hänvisar jag till citaträtten. 
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Bilaga 6. 
 
Här är de frågor jag har haft som grund för min undersökning. Jag har sedan anpassat 

frågorna efter de olika intervjupersonernas kunskapsområden och specialkunskaper. 

 

Jag kommer att ställa frågor om: 
 
 

•   Rösten, komposition och kompositörer? 
 

•   Producenter som RedOne Nadir Kayhat, Robert Fusari och Akon?159 
 

•   Managern Troy Carter160 och skivbolaget Interscope? 
 

•   Hause of Gaga och Mattew Williams161? 
 

•   Samarbetspartnern som Lady Starlight för sceniskt framställande162? 
 

•   Image och mode-influenser som Alexander McQueen, Leigh Bowery och Dale  
            Bozzio163? 
 

•   Genus och gayidentitet samt kopplingen till Perez Hilton164? 
 

•   Musikvideor, media, sociala medier som t.ex. Twitter165? 
 

•   Uppväxt, plats NYC och helikopterföräldrar166? 
 

•   Vilken inverkan har Andy Warhol och The Factory haft167? 
 

•   Feminismen som förutsättningen för Gagas framgång168? 
 

•   Vilken betydelse har platsen där Lady Gagas karriär började haft 
New York och NYC undergroundscen?169 
 
Forts. Se nedan. 

                                                
159 Morgan, J.(2010). s.36.s.40 s.45.s.73.s.78. 
160 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M. (2013). s. 57.  
161 Morgan, J.(2010). s.71. 
162 Ibid. s.50-55. 
163 Ibid. s.83. s.107. s.111. 
164 Morgan, J.(2010) s.120-121. Perez Hilton är en s.k.a Gatekeeper:Grindvakt i Musikvärlden med  
      Grindvakt menas en person som genom sin makt och position kan vara en avgörande person för  
      en artists karriär, utifrån om den personen skriver om en artist eller inte, Perez är en av de mest  
      följda bloggarna i världen. 
165 Anderson, J. Reckhenrich, J. Kupp, M.(2013). 
166 Callahan, M. (2010). s.21. 
167 Morgan, J.(2010). s.47. & s.49. Herbert, E.(2010). s.147.  
168 Ganetz, Hillevi (1997). Hennes röster: Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt.  
       Stockholm: Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB. 
169 Herbert, E.(2010). s.20-21. 
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Frågorna och svaren om Lady Gagas föräldrar, Perez Hilton, Lady Starlight och Dale 
Bozzio, var inte de jag bedömde som mest relevanta för min undersökningen.  
 
Därför utgör de personerna ingen större del av resultatet och analysen utan de kan 
istället ses som uppslag för kommande forskning. 


