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Så blev Oscarsgalan ett populärkulturellt fenomen
Media och mode är de faktorer som betytt mest för Oscarsgalans utveckling till ett populärkulturellt
fenomen. Det visar en avhandling i mode- och medievetenskap vid Stockholms universitet.
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VIDEO: Oscarsgalan - hur blev det en grej?
Det började som en intim middag på Hollywood Boulevard för att sedan expandera och engagera hela världen via media.
År 1953 TV-sändes den första Oscarsgalan och har över tiden växt till ett av världens största populärkulturella fenomen
som nyttjats av USA som plattform för att exportera sina idéer.
Avhandlingen undersöker röda mattan-fenomenet ur ett historiskt perspektiv för att reda ut hur det blev till den
modearena som det är idag.
– Modet fungerade som en huvudfaktor för att öka det mediala intresset för Oscarsgalan. Designern Edith Head hade
mellan år 1953-1971 uppgiften att berätta för media vad skådespelarna bar för modeskapares kläder, vilket bidrog till det
ökade intresset för evenemanget, säger Elizabeth Castaldo Lundén, forskare vid Institutionen för mediestudier,
Stockholms universitet.
Även symbiosen mellan media och mode i och med evenemanget kan förklaras genom kläderna som skådespelarna bär.
– Det är ingen som köper klänningarna som marknadsförs på röda mattan, istället fungerar de som en bidragande
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faktor till att öka försäljningen av andra produkter som parfym tillverkad av samma modeskapare, säger Elizabeth
Castaldo Lundén.
Samverkansavdelningen

För ytterligare information
Elizabeth Castaldo Lundén, forskare vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, mobil 0763-17 16 33, epost elizabeth.lunden@ims.su.se

Extra information
LIVE-SÄNDNING: Elizabeth Castaldo Lundén medverkar ca 22:15 som modeexpert i Aftonbladet
TV:s direktsändning från Oscarsgalan på söndag den 4 mars. Sändningen börjar 20:00 och avslutas 06:30. Här
ser du sändningsschemat.
Hitta avhandlingen i DiVA
Läs mer om Elizabeth Castaldo Lundéns forskning 
In English: VIDEO: The Oscars - how did it become a thing?
In English: How the Academy Awards became an international phenomenon
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