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My purpose in this essay is to analyse sexual messages and symbolism in music videos. 
Sexual contact can be depicted in various ways, like symbols of something hidden, not only 
how men and women relate to each other through a sexual act. I’ve demarcated the study into 
two music videos: Rammsteins Pussy, and Tommy Chashs Surf, based on the videos 
controversial reputation from the public. My question at issue is how sexual messages 
depicture and how symbolism indicates. The study is based on a semiotic model based on 
Roland Barthes' theory of character, as he presents in the book, Elements of Semiology. The 
result of this study is that the depiction of sex in these videos is presented as a symbol of 
personal message, and as a provocation. It reflects previous views on sexuality through the 
centuries. The provocation itself reinforces the artists image.  

Sökord: musikvideo, sex, Rammstein, Tommy Cash, Roland Barthes, redigering, rörelse, 
Porr, Symbolik. 
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INLEDNING 

När min farfar var liten så var det förbjudet att spela saxofon i kyrkan. Idag kan kyrkan ses 
som en alternativ konsertlokal för lokala rockband. År 1985 skapades organisationen Parents 
Music Resource Center (PMRC), vilken såg till att varningsetiketter infördes på album med 
kontroversiella sångtexter.  De 15 låtar som ogillades mest ses idag som klassiker, men även 1

som stor inspiration till verksamma inom kommersiell pop. 1916 vägrade styrelsen för 
utställningen Society of Independent Artists visa Marcel Duschamps verk, The Fountain, detta 
på grund av att man såg verket som ett skämt.  The Fountain ses idag som ett av 1900-talets 2

största konstverk av konstteoretiker och konsthistoriker. För att göra en lång historia kort: 
Människors perspektiv på provokation förändras. Hur kommer det sig? Jag tror att 
provokation startar en dialog som tidigare inte har varit särskilt bekväm. En dialog som denna 
kan på så sätt senare bidra till att människor kommer till nya resonemang.  

Jag har länge haft en fascination för musikvideos som stämplats som kontroversiella. Det jag 
har lagt märke till är att videos som får denna stämpel ofta har ett innehåll av våld och sex. 
Det kanske är naivt av mig, men varför ses egentligen våld och sex som något kontroversiellt 
eftersom det har en så stor inverkan på samhället? Våld sker i princip överallt och många ser 
sex som den optimala njutningen i livet. Porrkonsumtionen är kolossal, kommersiell tv visar 
dejtingprogram där unga singlar har sex framför kameran och man kan även ”knappa hem” en 
dildo från Wish.com för 9 kr, så länge man har ett fungerande bankkort. När Rammstein 
släpper sin musikvideo till låten Pussy, får videon inte visas på Youtube eftersom att den är 
inspelad som en porrfilm.  När rapparen Tommy Cash släpper videon till låten Surf, skapas ett 3

flertal reaktionsvideos i vilka man argumenterar om huruvida det är rätt eller fel då videon 
leker med illusionen av sex.  Jag finner det märkligt att dessa videos anses kontroversiella 4

med tanke på samhället vi lever i. Jag tänker därför i denna uppsats analysera hur sex skildras 
i dessa videos och vad själva sexet är symbol för. På så sätt kanska detta kan bidra till en 
dialog och skapa nya perspektiv.  

 COMMITTEE ON COMMERCE, SCIENCE, AND TRANSPORTATION UNITED STATES SENATE: http://www.joesapt.net/superlink/1

shrg99-529/ (19 September 1985).
 Beatrice Wood, I shock myself, 1985, citerad av Lars Vilks och återgiven i artikeln ”Vad hände egentligen med Duchamps Fontän?”, Peter 2

Ekström, kulturdelen.com, 26 November 2011.
 Youtube, Nudity and sexual content: https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=en.3

 YOUTUBERS REACT TO CRAZY ESTONIAN RAP VIDEOS (TOMMY CASH), https://www.youtube.com/watch?v=yheo0ztdaz8, (2 4

April 2017).
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera hur sex används som uttryck i två olika musikvideos 
avseende rörelse, redigering och formspråk. Genom att analysera Tommy Cashs video, Surf, 
och Rammsteins video, Pussy, vilka båda skildrar sex på två helt olika sätt, vill jag analysera 
hur sex skildras och vad sex anspelar på för symboler. Målet är att belysa hur sex kan skildras 
och varför det kan vara relevant att forska om inom konstvetenskaplig forskning. 
 
Analysen baseras på följande frågeställningar: 

• Hur skildras sex i musikvideorna Surf och Pussy? 
• Vad utges sex som symbol för i respektive video? 

Material 
  

Studiens empiriska material består av musikvideon Pussy av gruppen Rammstein och Surf av 
artisten Tommy Cash. Analysens material hämtar jag från musikakternas officiella användar-
konton på youtube.com och från hemsidan, pornhub.com. Den censurerade versionen av 
Rammsteins video är publicerad på Vimeo.com år 2016, däremot visades videon för första 
gången på youtube.com 2009, men videon togs ned på grund av sitt innehåll. Den 
ocensurerade varianten på videon går sedan dess endast att se på den pornografiska hemsidan 
pornhub.com. Tommy Cashs video är publicerad på youtube i mars 2017. De båda videornas 
längd är från 2.5 till 4 minuter långa. Jag kommer främst att fokusera på formspråket, 
klippning, handling och redigeringen i musikvideorna. De båda musikakternas bakgrund, 
uttalanden och tidigare musikprojekt, kommer därför inte analyseras djupgående, då denna 
uppsats är en analys av musikvideos om hur man kan skildra sex och inte en populärhistorisk 
analys. Materialet består således av Rammsteins och Tommy Cashs videos som helhet.  

I musikvideon till Surf, som är framförd och regisserad av Tommy Cash, får jag en bild av att 
han lekt med illusion och ut-zoomning. Videon föreställer en rad olika scener där han zoomat 
in på detaljer som av betraktaren skulle kunna uppfattas som olika typer av sexuella akter, 
men strax därefter i nästa klipp, zoomar kameran ut och då visar det sig att aktiviteten inte alls 
var en sexuell akt. Ett exempel på detta är en in-zoomning på en kvinna och en man som ser 
ut att ha sex bakifrån, men när kameran zoomar ut så visar det sig att de utför en 
gymnastikövning, där de sitter på en pilatesboll. Videon innehåller även scener där en jättelik 
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hand trär på en kondom på ett höghus, kvinnor i utmanade poser på räls med tåg som kör mot 
deras underliv och artisten själv stående i en matsal med extremt förstorade pungkulor.  5

Rammsteins musikvideo till låten, Pussy, är regisserad av Jonas Åkerlund. Musikvideon är 
inspirerad av porrfilmer från 70-talet. I denna video har bandmedlemmarna aktiva roller i 
olika typer av porrfilmer, där de bland annat har sex med de kvinnliga skådespelarna framför 
kameran. Varvat med dessa klipp framför Rammstein sin låt till videon på sina instrument 
med den tyska flaggan bakom sig.  6

Avgränsningar 

Mitt val av dessa videos baseras på den kontroversiella stämpel videorna har fått samt på 
grund av sitt sexuella innehåll. Pussy återfinns i en rad olika topplistor där den klassas som en 
av de mest kontroversiella musikvideorna från 2000-talet. Jag anser däremot att både Surf och 
Pussy är representativa på två helt olika sätt att skildra sex. Om man jämför dessa videos med 
de musikvideos som idag pryder trending-listor på youtube (som exempelvis Taylor Swift, 
Beyonce, Katy Perry, Camila Cabello, Jay Z, Maroon 5 etc) så sticker nog Surf och Pussy ut 
då de skildrar sex på ett mindre subtilt sätt. Däremot med tanke på att detta är en uppsats i 
konstvetenskap, så kan valet av att analysera musikvideos ställa en och annan fråga. Analyser 
av konstvetare, där musikvideos är det primära materialet, är däremot inte så sällsynt. 
Konsthistorikern, Kobena Mercer, har exempelvis gjort en analys på Michael Jacksons video  
Thriller.  Anledningen till att jag valt musikvideos, är för jag anser att 2000-talets 7

musikvideos borde kunna jämföras med konstverk, eftersom de tolkas på samma sätt som 
man tolkar konst. Musikvideon har utvecklats från att vara en video som är en medföljande 
komponent för att en låt ska spelas på tv, till ett konstnärligt uttryck som bygger en artists 
karaktär.  Publiken som tolkar musikvideon, tolkar den på precis samma sätt som publiken på 8

en konstutställning. Även om musikvideon inte direkt anses som konst så anser jag, baserat på 
tidigare studier av konstvetare, att den ändå är relevant för konstvetenskaplig forskning.  

Jag har även avgränsat mig till att inte analysera maktförhållandet mellan de olika könen och 
sexuella läggningar i denna analys, då jag finner det irrelevant för syftet med uppsatsen. Jag 
kommer se det sex som skildras som kroppar som rör sig och den symbolik de utgör i 

 Tommy Cash - Surf: https://www.youtube.com/watch?v=3vte1vvBEzY&list=PLNfnppABKPf1k4R0ofazcpYwquOAdkd7r&index=1, (16 5

Mars 2017).
 Rammstein - Pussy: https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=148828069, (16 September 2009).6

 Mercer, Kobena, ”Monster Metaphors: Notes on Micheal Jackson’s Thriller”, Sound and Vision: The Music Video Reader, Simon Frith, 7

Andrew Goodwin och Lawrence Grossberg (red.), Routledge, New York 1993. 
 Jack Banks, Monopoly Television: MTV’s Quest to control the music, Westview Press, 1996, s. 23.8
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förhållande till ämnet i musikvideon, inte vad dessa kroppar betyder på grund av vardera kön. 
Anledningen till detta är för att jag anser att alla kroppsliga rörelser kan ha olika betydelser,  
kön behöver inte nödvändigtvis ha med rörelsen att göra i alla sexuella sammanhang. I 
videorna Surf och Pussy så skildras sex på så vis att sexet är en symbol för något dolt, inte för 
att tala om hur män och kvinnor förhåller sig till varandra via en sexuell akt. Därför är ett 
genusperspektiv inte relevant i denna analys.  

Jag väljer att avgränsa materialet till två musikvideos för att på så vis representera och 
exemplifiera hur två olika uttryck av sex kan tolkas. Jag är medveten om att det inte bara finns 
två olika exempel på detta, utan ett rad olika exempel på hur man kan skildra sex för att 
berätta ett dolt budskap. Däremot så skulle det innehållet vara lika stort som en avhandling. 
För att ha möjlighet att göra en djupare analys anser jag att ett material bestående av två 
musikvideos är tillräckligt för att ge inblick i hur två olika typer av representation av sex kan 
se ut. Anledningen till att jag har valt Pussy och Surf är på grund av videornas kontroversiella 
rykte, samt att de skildrar sex på ett väldigt tydligt sätt. Jag finner att sättet på dessa videos 
skildrar sex är intressant, då det är ganska givet att en publik kommer reagera på denna typ av 
framställning. 

Teori och metod 

Studien utgår från en semiotisk modell som grundas i Roland Barthes teori om tecken, vilket 
han framför i boken, Elements of Semiology. Semiotik handlar om att studera tecken och 
teckens betydelse. Semiotik tillhör lingvistiken och i denna teori studerar man hur betydelser 
uppfattas och mening bildas i kommunikativa situationer, som exempelvis i tal och text. 
Redan i introduktionen av boken inleder Barthes med att han är kritisk till teoretikern, 
Ferdinand de Sassures tanke kring lingvistik som en gren av semiotiken. Barthes anser att 
semiotik ska ses som en språkvetenskaplig gren istället.  Materialet i Barthes analys består 9

därför av tolkning av språk och tal. Enligt Barthes har det språkliga tecknet två möjliga 
funktioner i form av förankring eller avbyte. Med avbyte menar han förhållandet mellan text 
och bild när texten säger något som inte framgår av bilden och därmed tillför ett nytt 
betydelsebärande element. Förankring menar Barthes handlar om när verbalspråket pekar ut 
det som är huvudsaken bland bildens många betydelser. Då Barthes menar att alla bilder är 
polysemiska, det vill säga mångtydiga, bidrar språkliga tecken till att förstå bildens avsiktliga 
mening.   10

 Roland Barthes, Elements of Semiology, Hill and Wang, New York, 1964, s. 13 - 16.9

 Barthes, 1964, s. s. 30 - 32.10
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Barthes använder sig av begreppen denotation och konnotation. Dessa begrepp används ofta i 
semiotiken för analys av teckens godtycklighet som ofta uppstår pågrund av en kulturell 
överenskommelse. Denotation är en lexikalisk betydelse och konnotation är en associativ 
betydelse, en mer subjektiv betydelse, beroende på vad personen som tolkar har för kulturell 
bakgrund och tidigare erfarenhet. Barthes definierar denotation som bildens mer uppenbara 
mening, vars meddelande kan tolkas utan övrig kunskap.  Jag tolkar det som vad alla 11

människor kan komma överens om, oavsett vilken bakgrund till tanken man har. Det andra 
begreppet, konnotation, anser Barthes bildar ett meddelande som kräver en större kulturell 
förståelse och utgör en mer subjektiv tolkning av bildens mening.  När det gäller en bild 12

menar Barthes att illustrationer är kodade meddelanden även i dess denoterande form. Att 
även i sin enklaste form förmedlas budskapet i bilden subjektivt.  Jag tolkar det på så sätt att 13

om man i musikvideon skulle använda sig av denotation och konnotation så skulle en scen 
tolkas med denotation som: ”kvinna och man har sex i en säng”, men med hjälp av 
konnotation så tar man reda på vad det man ser betyder.   

I de videos jag analyserar är det viktigt att se hur formspråk, kontext, klippning i förhållande 
till musik, låttext och melodi samverkar och påverkar varandra. Detta innebär att många 
intryck går in i min tolkning av musikvideons konnotation. Jag anser att fallstudie är en 
lämplig metod till denna studie, då metoden ger möjlighet att fokusera djupgående i det valda 
ämnet för att utvinna ytterligare detaljerade kunskaper. I utgångspunkt i materialet analyserar 
jag hur de olika metoderna av representation av sex används och med hjälp av semiotisk teori 
blir det möjligt att fokusera på musikvideornas olika tecken. Metoden bygger på att först 
analysera varje video för sig och i en avslutande diskussion så fokuserar jag på de likheter och 
skillnader för respektive video.

Tidigare forskning 

Forskning om representation av sex har många gånger behandlats i forskning om sexualitet 
inom genusvetenskapen. Lotta Löfgren-Mårtnenson, docent i hälsa och samhälle med 
inriktning sexologi, är en av många som har skrivit om just sexualitet i Sverige. I boken, 
Sexualitet, skriver hon att sexualitet är ett laddat och mångfacetterat begrepp, som de flesta 
har egna upplevelser att knyta an till. Hon skriver även att utifrån ett historiskt, kulturellt och 
samhälleligt perspektiv, är sexualitet även är ett föränderligt fenomen. I Sexualitet redogör 

 Barthes, 1964, s. 90.11

 Barthes, 1964, s. 91.12

 Barthes, 1964, s. 91 - 92. 13
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Löfgren-Mårtenson en socialkonstruktivistisk syn på sexualitet och hon granskar även olika 
sätt att förstå och analysera begreppet.   14

Den franska filosofen och idéhistorikern, Michael Foucault, har skrivit flerbandsverket, 
Sexualitetens historia, där han i band 1 analyserar de ideologiska faktorer som genomsyrat 
maktens tal om sexualiteten.  I band 2 klargör hur begreppet ”sexualitet” har använts och 15

behandlas i den grekiska senantiken.  De källor han främst bygger på är Xenofon, Platon och 16

Aristoteles och frågeställningar gällande hur den grekiska filosofin betraktade sexualitet som 
ett område för uppskattning och etiska ställningstaganden. En aspekt jag finner intressant med 
Foucault är hans diskussion kring begreppet ”afrodisia”, som är det begrepp som grekerna 
myntade i början av 1800-talet, som Foucault grovt förenklar ”njutning i kärlek”.  Foucaults 17

diskussion kring begreppet, afrodisia, blottlägger hur begreppet sexualitet konstrueras som en 
domän för moralisk omsorg. Han anser att man kan närma sig förståelse av det som i det 
sexuella beteendet erkänns som ”etisk substans”.  I band 3 skriver Foucault om hur 18

Epikuréerna och Stoikerna utvecklade en levnadskonst som kretsade kring själv-omsorgen. 
Detta ledde i sin tur till en förändring i sexualiteten och äktenskapet lyftes fram som den bästa 
ramen för det sexuella livet och ”gossekärleken” nedvärderades.  Det som hände var att 19

individen trädde fram som ett moraliskt subjekt och fick strängare moraliska krav. Det var inte 
här som njutning började anses som någonting ont eller att man var tvungen att följa guds ord 
till pricka, men Foucault anser att det var här frågan om de negativa synerna på sex startade.   20

  
Förutom att koppla forskning om sexualitet och dess historia till min studie så anser jag även 
att forskning om musikvideon som fenomen anses relevant. I boken, Monopoly Television, 
skriver professorn i tv-kommunikation och film, Jack Banks, om hur musikvideon fick sitt 
genombrott på tv-kanalen, MTV, i början av 80-talet. Banks skriver att till att börja med så var 
syftet med den nya tv-kanalen att sprida musik och musikvideor bland unga vuxna i 
Amerika.  Han anser att det inte var en slump att MTV valde denna målgrupp då kanalens 21

affärsstrategi skapade ett behov för reklamannonsörer att nå ut till publiken via en ny metod.  22

 Lotta Löfgren-Mårtnenson, Sexualitet, Liber, Malmö, 2013.14

 Michael Foucault, Sexualitetens historia: Band 1, Viljan att veta (1976), Daidalos, 2002.15

 Michael Foucault, Sexualitetens historia: Band 2, Njutningarnas bruk (1976), Daidalos, 2002, s. 33.16

 Foucault, 1976, s. 35.17

 Foucault, 1976, s. 195.18

 Michael Foucault, Sexualitetens historia: Band 3, Omsorgen om sig (1976), Daidalos, 2002, s. 69, 139, 153, 175 - 211.19

 Foucault, 1976, s. 106 - 120.20

 Banks, 1996. 21

 Banks, 1996, s. 89 - 91.22
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Carol Vernallis, forskare inom audiovisuell estetik, digital teknologi, filmmusik m.m, skriver i 
boken, Experiencing music video, om musikvideons hela utveckling ända från starten. Det har 
visat sig att en video kan ha en sådan stor inverkan på en artists identitet, låtens hela känsla 
och hur många videon når ut till.  Hennes material är analyser av musikvideos som 23

Madonnas, Cherish, Prince, Get Off, och Peter Gabriels, Mercy St, där hon utforskar 
interaktionen mellan narrativ, miljö, rekvisita, kostym, låttext m.m. Vernallis anser att 
musikvideon har förändrat vår idé av en populär låt. Vernallis studerar i denna bok 
musikvideon som en distinkt multimedia-genre som skiljer sig från film, tv och musik. Hon 
anser att hur verbal, musikalisk och de visuella koderna i en musikvideo kombineras, skapar 
en definierande representation av ras, klass, kön, sexualitet och uppvisning.  

I antologin, Medietexter och medietolkningar, redigerad av Claes-Göran Holmberg och Jan 
Svensson, skriver Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bild-
didaktik, om musikvideo och semiotik.  Marner beskriver hur man tolkar en musikvideo som 24

reklam, underhållning och som konstform. Han beskriver även olika musikvideo-genrer och 
ger en grundläggande beskrivning om vilka som distribuerar musikvideos och vad 
musikvideon enligt hans åsikt kommer att ha för betydelse kommande år. Däremot är det 
viktigt att påpeka att denna antologi är från 1995 och musikvideos har sedan dess utvecklats 
väldigt drastiskt på grund av internets utveckling, som Carol Vernallis ca 10 år senare nu 
beskrivit. Marners forskning är därför främst användbar för musikvideons syfte och tidigare 
historia.

Ett av populärmusikens kännetecknande drag är dess nukänsla. Detta står i antologin, Sign 
O’The Times, redigerad av Johan Bergman, Mikael Byström och Nikolas Glover.  Denna bok 25

erbjuder verktyg för att studera populärmusik som ett modern-historiskt fenomen. 
Populärmusikens sätt att uttrycka och spegla sin samtids frågor anses i denna bok som en 
källa till kunskap om efterkrigstidens sociala, ekonomiska och politiska utveckling. Denna 
antologi fyller därför två syften, där den ena är att visa hur populärmusik kan användas som 
historiskt källmaterial och den andra är att den ger inblick i centrala teoretiska och 
metodologiska överväganden som rör historiska studier. 

Min uppsats är ändå en analys inom konstvetenskap och då finner jag även tidigare forskning 
om hur sex har representerats inom konsthistorien som relevant. Edward Lucie-Smith har 
skrivit boken Sexuality in Western Art, där han summerar hur sexualitet har skildrats i 

 Carol Vernallis, Expericing music video, Columbia University Press, 2004.23

 Holmberg, Claes Göran, och Svensson, Jan (red.), Medietexter och Medietolkningar, ”Musikvideo och Semiotik”, Marner, Anders, Nya 24

Doxa, 1995, Nora, s. 75 - 99.
 Bergman, Johan, Byström, Mikael, Glover, Nikolas (red.), Sign O’The Times, Studentlitteratur, Lund 2011. 25
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konsthistorien från första gången någon gång för tiotusentals år sedan lyckades rista in en 
symbol på en sten fram tills nutid.  Lucie-Smith anser att sexualitet har ockuperat många 26

tankar för västerländska konstnärer, som exempelvis: från Michelangelo till Picasso, Rubens 
till Robert Mapplethorpe. Han anser att nästan alla former inom ämnet har skildrats, oavsett 
om det är hemligt eller öppet, grovt eller mycket sofistikerat. Edward Lucie-Smith anser 
skälet av denna besatthet, som var väldigt sexuell, också kan ses som ”fin konst”.  

Konsthistorikern och skribenten, Kobena Mercer, skriver i antologin, Sound and Vision: The 
Music Video Reader, om Michael Jacksons musikvideo, Thriller.   I detta kapitel förklarar 27

Mercer hur olika element i musikvideon skapar ett komplicerat porträtt och uppbyggnaden av 
en artists karaktär. I detta kapitel analyserar han musikvideon Thrillers berättelse, humor, 
maskulinitet, den sexuella kontexten, mask och videons metaforer. Han anser att Jackson’s 
falsett-tjut och funk-baslinjen framför en sexualitet. Låttexten framför hot och den pålagda 
rösten är rent utsagt, bisarr. 

I essäboken, Estetisk rensning, avläser konstkritikern, Dan Jönsson, tio samtida 
konstskandaler där han anser det blivit oklart om vilka regler som gäller.  Han ställer 28

frågorna om vid vilken punkt bilder är farliga, hur skall man förstå den folkliga vreden kring 
offentlig konst, är vi så moderna som vi vill tro och varför chockerar bildkonst så mycket mer 
än litteratur? Denna bok anser jag är nödvändig för en förståelse om provokation inom konst. 

Disposition 

I analysen har jag analyserat de båda videorna i varsitt kapitel. Musikvideorna analyseras först 
med denotation och bildexempel. Målet i det denoterande delen är att introducera videon, 
beskriva de olika scenerna och videons helhet med fokus på rörelse, redigering, 
kameravinklar och detaljer. I andra delen av kapitlet, videons konnotation, analyseras alla 
detaljer med fokus på kontext, tolkning och symbolik med hjälp av teori och tidigare 
forskning. Analysen avslutas sedan med en avslutande diskussion där jag sammanfattar och 
klargör mina resultat, slutsatser och övriga tankar om provokation.  

 Edward Lucie-Smith, Sexuality in western art, Thames & Hudson world of art, London 2011.26

 Mercer, 1993. 27

 Dan Jönsson, Estetisk rensning, 10 Tal Bok, Tallinn 2012. 28
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TOMMY CASH - SURF          

Denotation 

Videons helhets-intryck och artistens medverkan 

I musikvideon till låten Surf med artisten Tommy Cash så utspelas en rad olika scener som vid 
första anblick ses som sexuella, men sedan i själva verket visar sig vara något helt annat. 
Scener visas först in-zoomade eller beskärda för att visa en liten detalj, därefter avbryts 
scenen av en annan scen som behandlats likadant, sen får man se scenen från ett annat 
perspektiv där det visar sig att det vi tidigare såg inte var den hela sanningen. Inslag av 
förstorade händer, pungkulor och kvinnliga modeller som agerar sexuellt mot höghus, 
rondeller, järnvägar och kärnkraftverk visas även i korta sekunder mellan varje scen. Exempel 
på detta är i inledningen av videon innan första versen börjar: 

Musikvideon till låten inleds av att en grön kondom sensuellt träs över ett höghus (Bild 1). I 
denna första del av videon spelas refrängen av låten som är en upprepning av orden ”surf on 
her underwear”. Därefter följer ett snabbt klipp av en snurrande jordglob som är placerad 
framför könet på ett par vita herrben med genomskinliga strumpeband, nedkavlade blå byxor 
och svarta finskor (Bild 2). Scenen avbryts av ett klipp som föreställer ett barn med 
androgyna drag med platinablont afro och skoluniform, som tittar bestämt ned mot kameran 
med en subtil rörelse i högerarmen som kan liknas med att han/hon onanerar. Denna scen 
avbryts och följs av scenen med herrbenen och jordgloben, fast denna gång har herrbenen sex 
med jordgloben. Efter den scenen klipps det över till en scen föreställande 5 skolflickor som 
står i en offentlig toalett för herrar. Dörrarna bakom dem är öppna och på vänster sida står 
barnet med blonda afro-frisyren. Därefter klipps det till tillbaka till scenen med herrbenen 
som har sex med jordgloben, men i detta klipp ser man hela kroppen och den tillhör Tommy 
Cash själv.  29

Artisten, Tommy Cash, medverkar som om han inte är delaktig i de aktiviteter som sker i 
scenerna. Han är centrerad i alla klipp han är med i. Första gången man ser scenen han deltar i 
så är han lika stilla som om han poserar för ett fotografi. Däremot när man får se efterföljande 
klipp av samma scen visar han upp ett dominant kroppsspråk i form av dans, intensiv blick 
eller mimar en sexuell aktivitet.  

 Tommy Cash - Surf: https://www.youtube.com/watch?v=3vte1vvBEzY&list=PLNfnppABKPf1k4R0ofazcpYwquOAdkd7r&index=1, (16 29

Mars 2017).

!9



Scen - Killar vid matbord 

När första versen i låten kommer ser vi en scen i panorering där 5 unga killar sitter runt ett 
matbord. Deras blickar är fokuserade nedåt mot sina kön, de gör subtila rörelser med armarna 
som får det att se ut som att de onanerar, men händernas aktivitet sker bara under matbordet 
(Bild 3). Scenen avbryts sedan. När man får se scenen igen så ser vi scenen från ena kortsidan 
av bordet. På andra kortsidan av bordet står står artisten själv, Tommy Cash. Han är klädd i 
armékängor, en vit kilt, grön långärmad tröja, en vit halskrage och han har även fått sina 
pungkulor förstorade till sina bens längd. Pungkulorna är också pixliga (Bild 4). Därefter 
avbryts scenen igen och när vi är tillbaka till scenen längre fram i videon så står Cash 
fortfarande kvar på bordet, men i denna korta sekvens dansar han och pekar mot kameran. 
Detta klipp avbryts av en scen föreställande en kvinnlig modell som poserar sensuellt i en 
mindre sjö placerad i en rondell. Därefter klipper man tillbaka till scenen vid matbordet, 
denna gång gör killarna exakt samma rörelse som de gjort under alla tidigare gånger man fått 
se scenen, men skillnaden nu är bara att de torkar disk.  30

Scen - Uppställning 

När refrängen spelas en andra gång, möts man av en scen föreställande en uppställning av 24 
personer som kan liknas vid gamla armébilder med militärernas respektive och familj 
uppställda. I mitten längst fram är Cash placerad, däremot har hans ben förlängts så han blir 
lika lång som de som står på mellersta raden. Scenen avbryts av en scen föreställande en 
modell som särar benen på ett tågräls där ett tåg sakta kör mot hennes kön (Bild 23). Efter det 
klipps det tillbaka till personerna i uppställningen, denna gång filmas allt ovanifrån och med 
mer fokus på Cashs ansikte. Runt honom hånglar paren med varandra. Därefter klipps det till 
samma scen fast från samma perspektiv när de stod uppställda, de fortsätter hångla med 
varandra men Cash står ensam med en besviken blick (Bild 5).  31

Scen - Långhårig man och två blonda kvinnor 

En av scenerna föreställer en långhårig man som är placerad i ett rum med svarta väggar. 
Hans blick är riktad uppåt och han har ett ansiktsuttryck som visar att han njuter. I höjd med 
hans haka ser man två pannor tillhörande två blonda unga kvinnor. Scenen avbryts av en scen 
där en kvinna utför oralsex på en rymdfarkost som är påväg att starta. När vi är tillbaka till 
scenen är klippet mer ut-zoomat. Kvinnorna rör sina händer vid vad som ser ut att vara vid 

 Ibid.30

 Ibid.31

!10



hans kön och han tittar ned fokuserat på deras handrörelser. Klippet avbryts sedan en andra 
gång. När man är tillbaka till klippet igen så är scenen så pass ut-zoomad att man ser 
kropparna i helbild. Det visar då sig att tjejernas handrörelser kom ifrån att de båda slog med 
trumpinnar på en cymbal (Bild 6).  32

Scen - Omklädningsrum 

I en av scenerna ser vi ett rosa omklädningsrum där ett 10 unga kvinnor lutar sig mot 
skåpdörrar, fokuserar sin blick mot kameran och gör rörelser som om de onanerar (Bild 7). 
Deras blickar utstrålar njutning då de slickar sig om läpparna och har halvöppna ögon. Scenen 
avbryts sedan. När refrängen spelas en sista gång och vi får besöka scenen igen, är rummet ut-
zoomat och man ser tydligare att det faktiskt är ett omklädningsrum kvinnorna är i. I mitten, 
sittande på en bänk, är Cash. Han har slutna ben och håller händerna stadigt på sina knän 
(Bild 8). Kvinnorna runt om byter kläder och smörjer in sina ben med hudkräm. Scenen 
avbryts igen och när vi är tillbaka en sista gång ser man den i samma perspektiv som innan, 
skillnaden nu är bara att Cash står upp och mimar rörelsen av hur man har sex bakifrån.   33

Konnotation 

Formspråk: Varför tolkas rörelserna som sexuella? 

Det är tydligt att i videon till låten Surf med artisten, Tommy Cash, har man arbetat mycket 
med små detaljer för att ge en illusion av att något sexuellt sker. Exempel på detta är scenen 
av de unga männen vid bordet som torkar disk. Anders Marner, skriver i antologin, 
Medietexter och Medietolkningar, om musikvideo och semiotik. Han anser att det ofta bara är 
delar som visas i en musikvideo, som i närbilder och extrema närbilder. När man bara ser 
dessa närbilder så krävs det ett hårt tolkningsarbete för att ge ett sammanhang, eftersom det är 
tolkningen av helheten som ger delarna dess innebörd.  I scenen med killarna som torkar disk  34

tror man som betraktare inte vid första anblick att det är disk som torkas. Detta är på grund av 
att killarnas blickar är fokuserade mot deras kön, deras rörelser med armarna är riktade mot 
deras kön och det viktigaste av allt: inget kön eller disk visas eftersom allt sker under ett bord. 
Bordet i sig agerar som en blockering av att någonting hemligt sker på undersidan. De små 
detaljerna i rörelserna bidrar till att betraktaren gör ett tolkningsarbete. Det intressanta är 

 Ibid.32

 Ibid. 33

 Marner, Anders, ”Musikvideo och semiotik”, Medietexter och Medietolkningar, Claes-Göran Holmberg & Jan Svensson (red.), Nya Doxa, 34

Nora 1995, s. 90.
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däremot att man som betraktare först tror att det ska vara någonting sexuellt. Hur kommer det 
sig att man tolkar dessa rörelser som sexuella? 

När teoretikern, Roland Barthes, beskriver funktionen av begreppet, konnotation, så skriver 
han att karaktären av ett ord som först sågs som generellt, globalt eller diffust, är ett del av 
ideologi.  Det finns exempelvis skäl till att ett ord betyder något, och det beror ofta på vilken 35

kontext ordet sätts i, vilka ord som man säger i samma mening som detta ord och vad man 
kan peka på samtidigt som man säger detta ord. Dessa uttryck, anser Barthes, har väldigt nära 
kommunikation med kultur, kunskap och historia. Genom dessa exempel så inkluderas ordet i 
ett system av livsvillkor.  Jag anser att man kan knyta detta till killarnas rörelse och till vad 36

som sker under bordet. Kan det bero på att jag tolkar denna rörelse som sexuell på grund av 
att jag lärt mig av min kultur att det är något sexuellt? 

Kring könet råder tystnad. Detta skriver Michel Foucault i band 1 av sin serie, Sexualitetens 
historia.  Han skriver att det sägs att vi länge levat, och fortfarande idag lever, under oket av 37

en viktoriansk regim. Foucault skriver att i början av 1600-talet förekom en öppenhjärtlighet. 
Man sökte inte efter att dölja sina förehavanden; ord uttalades utan överdriven återhållsamhet, 
saker berättades utan någon speciell omskrivning. Kort och gott: man hade tolerant 
förtrolighet med det otillåtna (sex med andra ord). Reglerna för det grova, oanständiga, 
opassande var ganska slappa, om man jämförde dem med 1800-talets. Under 1800-talet 
skedde det en hastig skymning, anser Foucault. Detta ledde fram till ”den viktorianska 
borgerlighetens evinnerliga mörker”. Sexualiteten blev då ordentligt inlåst. Den äktenskapliga 
familjen konfiskerade den, flyttade den inomhus och ställde den helt och hållet i 
fortplanteringens tjänst. Det var nu paret, det gifta och barnalstrande paret, som bestämde 
reglerna. Paret slog därefter igenom som en förebild, ställde upp normer och bevarade rätten 
att tala och hemligstämpla.  Tommy Cashs video är producerad långt senare än Foucaults bok 38

från 1976, så under förutsättning att vi fortfarande lever under oket av en viktoriansk regim 
2017 är kanske inte helt sant, då saker och ting har förändrats gällande sexualitet de senaste 
40 åren. Däremot ligger det någonting i hemlighållande av könet. När man hemlighåller något 
så tar fantasin över. Som betraktare utför man ett tolkningsarbete för att ge det ett 
sammanhang. När killarnas blickar är riktade mot sina kön, när killarna rör sina händer i en 
ovanlig rörelse riktat mot sina kön och när allt detta sker under ett matbord så hemlighålls 
könet och den aktivitet som sker där under. Detta leder till att man som betraktare antar att det 

 Barthes, 1964, s. 91.35

 Barthes, 1964, s. 92.36

 Foucault, 1976, s. 33.37

 Ibid. 38
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är något sexuellt då aktiviteten är riktad mot könet, men hemlighålls, precis som sexualitet 
tidigare har gjorts i historien.  

Redigering: Tänker vi på sex för att vi blir serverade sex på sex? 

Scenen med killarna vid bordet är bara ett exempel på hur något hemlighålls för att på så sätt 
lura betraktaren att något sexuellt sker. Antydandet av sex är temat på videon och det ger 
uttryck i nästan varje scen. Exempelvis: långhåriga mannen med två tjejer som ser ut att runka 
honom, men i själva verket slår på en cymbal och kvinnorna i omklädningsrummet som ser ut 
att onanera, men som i själva verket smörjer in sina ben med hudkräm. Alla dessa scener har 
gemensamt att de filmas från olika kameraperspektiv för att lura betraktaren att det vi trodde 
först inte var den fulla sanningen. Däremot så är det inte kameravinklarna och 
hemlighållandet som är det som avgör att tanken går till sex. Varje scen avbryts ett flertal 
gånger av andra scener föreställande stora händer som trär på kondomer på höghus, modeller 
med tåg åkandes mot sina kön och artisten själv som ser ut att ha sex med en jordglob. Dessa 
scener lurar oss inte att något sexuellt sker, utan i dessa scener skildras sex utan att någonting 
hemlighålls. Kan dessa scener ha någon påverkan på att vi blir lurade av scener utan någon 
sexuell akt?  

Carol Vernallis skriver i boken, Experiencing music video, om redigering. När man 
exempelvis kritiserar en film kan man säga att filmen är klippt som en musikvideo. Detta 
refererar till den klassiska MTV-stilen på redigering, där klippen är mer frekventa. Mycket 
står ut som särskilda element och redigeringen är i samklang med tempot till musiken.  39

Denna redigering ges även som uttryck i Surf. Varje scen visas i ett fåtal sekunder, den avbryts 
flera gånger av andra scener, skådespelarnas rörelsemönster framhävs som avgörande detaljer 
med hjälp av olika kameraperspektiv och videons tempo går hand i hand med låtens 
monotona, hypnotiska och lugna arrangemang. Tommy Cashs rap genom låten agerar som ett 
monotont kommentator-spår till de olika scenerna. Jag lägger däremot väldigt lite fokus på 
vad det är han rappar om, men tonen och tempot i hans röst ger videon ett intryck av obehag 
och hög sexuell lust.  

Roland Barthes argumenterar att i relation till text och fotografi arbetar varje element för att 
konstruera mening.  I en musikvideo som Surf arbetar ljud, bild och text ihop. Detta bidrar 40

till att det blir någon form av mening. Däremot är denna mening mer diffus jämfört med en 

 Vernallis, 2004, s. 27.39

 Roland Barthes, Image - Music - Text, Hill and Wang, New York 1977, s. 25 - 27.  40

!13



långfilm, då en långfilm görs av ett annat syfte än en musikvideo. Vernallis anser att 
anledningen till att en musikvideo har ett mer diffus förhållning till ljud, bild och text, är på 
grund av att de behöver sälja låten som videon konstruerats till.  Detta får mig att tänka på de 41

scener i Surf där han faktiskt skildrar sex utan att lura oss. Exempelvis scenen när Tommy 
Cash har har sex med en jordglob.  Om man själv inte har drag av objectophili, vilket är en 42

fetisch där man är attraherad av olika objekt, så är detta, att ha sex med en jordglob, en väldigt 
ovanlig syn att stöta på.  Denna scen bidrar till att man som betraktare fastnar med sin blick, 43

då scenen sticker ut på grund av sitt innehåll. Sexet med jordgloben är bara ett exempel från 
Surf. Den första scenen i videon, handen som trär på en kondom på ett höghus, är minst lika 
talande, då den är ett av många exempel från musikvideon som tvingar mottagaren till 
uppmärksamhet. Som betraktare läggs dessa scener av sex på minnet. När scener, som 
exempelvis: penetrering av kärnkraftverk, tåg som kör mot kvinnlig modells kön eller den 
utmanande blicken från Tommy Cash när han lyfter på sin kilt för att visa sina jättestora 
pungkulor, avbryter de scener som aktivt inte visar en sexuell akt, så påverkar de betraktaren 
till att tänka i en utvald kontext.  

Inom filmvetenskap diskuteras Sergei Eisensteins syn på montage. Eisenstein utvecklade ett 
väldigt komplicerat koncept av montage som idag kallas för ”montage of attractions”.  Med 44

detta så är tanken att skapa en serie av existerande moment som stimulerar tittarens känslor. 
Han ansåg att ett flertal klipp inte ska ses som någonting länkat med varandra, utan varje klipp 
ska ha en stark konflikt med varandra. Ett montage skulle på så sätt framtvinga tittaren till en 
tanke av konflikt av de olika elementen, som på så sätt skulle skapa ett nytt koncept att 
tänka.  Däremot i ett montage brukar det vara någon komponent som gör att tittaren ser att de 45

hör ihop. Musik eller pålagt tal är exempel på detta. När det gäller Surf sätts scener där man 
aktivt hemlighåller något sexuellt i samma sammanhang som en scen som skildrar något 
faktiskt sexuellt. Att musiken är det som gör att de har en sammhörighet är inte ett argument, 
då det är en musikvideo vars syfte är att ha scener som samverkar med musik. Däremot så 
delar alla dessa scener samma redigering, tempo, kameravinklar och rörelser. Detta bidrar till 
att man förväntar sig att sex skildras i varenda scen, då de mest utstickande scenerna skildrar 
sex. Anledningen till att man på så sätt blir lurad är för att videon målar upp en myt av att 
betraktaren ska bli överväldigad av alla scener som skildrar sex, men i själva verket skildras 
sex inte i samma utsträckning som man förväntade sig.  

 Vernallis, 2004, s. 143.41

 Tommy Cash - Surf: https://www.youtube.com/watch?v=3vte1vvBEzY&list=PLNfnppABKPf1k4R0ofazcpYwquOAdkd7r&index=1, (16 42

Mars 2017).
 Amy Marsh, ”LOVE AMONG THE OBJECTUM SEXUALS”, Electronic Journal of Human Sexuality, Volym 12, 1 Mars 2010.43

 Kristin Thompson och David Bordwell, Film History: An Introduction, Mc Graw Hill, New York, 2010.44

 Kristin Thompson och David Bordwell, Film History: An Introduction, Mc Graw Hill, New York, 2010, s.  115 - 116.45

!14



Symbolik: Vad utger sex för symbol? 

Poängen med semiotik är att rekonstruera en funktion av ett system av betydelser som sedan 
strukturerar en tanke. Denna byggs av ”simulacrum” av objekt under observation.  46

”Simulacrum” betyder att en bild representerar något, att någonting är någorlunda likt något 
annat, att någonting inte är verkligt eller sant.  Denna tanke av Roland Barthes får mig att 47

fundera på varför Tommy Cash skildrar sex för att lura betraktaren. Baserat på forskning av 
Vernallis, Foucault och Marmer är det tydligt att skildrandet av sex i denna video bidrar till 
uppmärksamhet, då videon behandlar detta ämne på ett eget sätt. Men däremot måste man 
ställa frågan vad sex betyder i Surf. Med det menar jag: Vad är utger sex för symbol? 

Författaren, kritikern och curatorn, Edward Lucie-Smith skriver i boken, Sexuality in western 
art, om hur sex och sexualitet har blivit uttryck genom konsthistorien.  Redan i början av 48

konsthistorien, ända tillbaks till den tiden då människan själv så gott som endast fokuserade 
på att utvecklas, ansågs erotik som någonting väldigt heligt. Grottmålningar av den tidiga 
människan har adderat en hel ny dimension till den konstnärliga utvecklingen av 
människosläktet.  Under perioden Paleolitikum, eller den äldre stenåldern, så var människan 49

driven av att överleva i de förhållanden som den var väldigt ny på. Överlevnad handlade då 
om två saker: mat och fertilitet. Att jaga efter mat kom hyfsat naturligt för människan, 
däremot för att se till att man inte skulle dö ut så krävdes det andra metoder. Den äldre 
stenålders-människan skapade då verk som var menat ha en ”magisk influens” på mänsklig 
fertilitet. En av de mest berömda verken från denna tid är den ”förhistoriska Venus” som 
exempelvis: Venus of Willendorf (Bild 9). 

Dessa figurer hade ett överdrivet sexuellt karaktärsdrag, framförallt lår och bröst. Dessa 
attribut sågs som extra fina då de förknippades till överlevnad, då de som överlevde längst i 
stammen var de som bar på mest fett.  Detta får mig att fundera på scenen när Tommy Cash 50

står på matbordet, lyfter sin kilt och man som betraktare möts av att hans pungkulor förstorats 
till storleken av hans lår.  Baserat på den forskning som jag tidigare presenterat av Lucie-51

Smith kunde man tolkat det som att förstoringen av pungkulorna kan liknas med hur bröst 
förstorats från äldre stenåldern. Däremot att anledningen till att pungkulorna är menade som 

 Barthes, 1964, s. 95.46

 Macmillan dictionoary: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/simulacrum, (7 November 2017)47

 Lucie-Smith, 2011.48

 Lucie-Smith, 2011, s. 1149

 Lucie-Smith, 2011, s. 12.50

 Tommy Cash - Surf: https://www.youtube.com/watch?v=3vte1vvBEzY&list=PLNfnppABKPf1k4R0ofazcpYwquOAdkd7r&index=1, (16 51

Mars 2017).
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en ”magisk influens” på mänsklig fertilitet vore väldigt märkligt med tanke på det 
sammanhang som scenen är placerad i.  

I en intervju i tidningen, The Guardian, förklarar Tommy Cash poängen med videon till 
Surf.  När han var i processen av att komma på vad videon skulle innehålla, beslutade Cash 52

sig för att utföra ett experiment där han under en period skulle leva helt utan sex för att se hur 
det skulle förändra hans syn på denna väldigt sexuella låt: 

As the weeks turned into months, he began to see sex everywhere: in the way someone moved 
their hands or drank their coffee; in the rumbling vibrations of a passing train; in the shape of a 
cooling tower at a nuclear power station. The resulting video is a series of innocent everyday 
scenes and objects, seen through the eyes of a sex-starved Cash, whose testicles (in the video, at 
least) have swollen to the size of cantaloupes.   53

Sex, eller icke-sexet, i videon är alltså symbol för sexuell frustration, enligt Tommy Cash. 
Baserat på hans ord i denna intervju kan vad som helst trigga ens sexuella begär när man 
under en tid levt utan det. Representationen av sexuell frustration anser jag ger uttryck i 
scenen föreställande uppställningen av ett flertal par som omringar Tommy Cash som står i 
mitten. Första gången vi möts av scenen poserar de alla som de poserar för ett foto. Tommy 
Cashs ben har även förlängts att även om han står på den understa raden är han lika lång som 
de som står på mellersta raden. Andra gången vi möts av scenen hånglar alla paren med 
varandra och Tommy Cash står i mitten med en besviken blick.  Det faktum att Tommy Cash 54

står i mitten, har fått sina ben förlängda och att han aktivt inte hånglar med någon, bidrar till 
att man som betraktare tolkar denna scen som att Tommy Cash är den som sticker ut. Denna 
scen i relation till de övriga scenerna i videon, förstärker även tolkningen av att vara 
frustrerad över att man är ensam i ett sammanhang där allt handlar om sex.  

Som jag nämnde tidigare anser Roland Barthes att semiotik handlar om att rekonstruera en 
funktion av ett system av betydelser som strukturerar en tanke av representation.  Som 55

betraktare blir man lurad av scenerna i Surf på grund av att de sätts i ett sammanhang där 
exempelvis: en scen av killar som torkar disk under ett bord och en scen där artisten har sex 
med en jordglob delar samma musik, redigering, tempo och rörelse. Detta bidrar till att alla 
dessa scener, oavsett om de skildrar myten av sex eller faktiskt sex, sätts i ett system av 
betydelser som strukturerar en tanke av representation. Som betraktare tror man att varje scen 

 Joe Zadeh, ”'Is this for real?' Meet Tommy Cash, the surreal, post-Soviet rap sensation”, The Guardian, (19 Juni 2017).52

 Ibid.53

 Tommy Cash - Surf: https://www.youtube.com/watch?v=3vte1vvBEzY&list=PLNfnppABKPf1k4R0ofazcpYwquOAdkd7r&index=1, (16 54

Mars 2017).
 Barthes, 1964, s. 95.55
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agerar som ett en betydelse för en representation av sex. Däremot bryts den tanken när det 
visar sig att dessa scener inte alls visar något sexuellt egentligen. Detta kan man likna med 
Tommy Cashs frustration av att leva utan sex under en lång tid, och att han då ansåg att man 
blir lurad av de mest vardagliga aktiviteter då man ser dem som mer sexuella än vad de 
egentligen är.  

Inom populärmusik, liksom på många andra håll i samhället, formar bilden av oss också vem 
vi faktiskt kan vara.  Detta kan man läsa i antologin, Sign O’The Times, sista kapitel om 56

berättande och identitetsskapande. Inom historiska studier innebär det att identiteter studeras 
som skapande i förhållande till det givna sociala sammanhanget.  Detta får mig att fundera på 57

hur Tommy Cashs artistiska identitet skapats och hur den gestaltas i Surf. Temat på videon, 
hans integration i de olika scenerna och hans förklaring till videon, gör det tydligt att denna 
video inte bara är en produkt för att lansera sin musik på youtube. Alla element i videon ger 
en bild av vem han är som artist och vad man ska förvänta sig av hans musik och kommande 
videos. De sexuella undertonerna i Surf fungerar inte bara för att sprida budskapet om att leva 
utan sex, utan de skapar också en stor uppmärksamhet från en publik som inte bevittnar 
liknande förhållningssätt till sex i andra musikvideos. Det är tydligt utifrån denna video att 
Tommy Cash är ”the weirdo” och hans videos kommer få en som betraktare lite obekväm, 
men oerhört intresserad av vad det är han gör, på grund av att han skiljer sig från övriga 
artister inom mainstream-pop. Sättet Tommy Cash förmedlar de sexuella undertonerna på ett 
så tydligt sätt bidrar till att en publik som inte är van med detta förhållningssätt till sex blir 
obekväm då detta inte är någonting vanligt förekommande i deras utbud av populärkultur. På 
så sätt får Tommy Cash en uppmärksamhet och får möjligheten att visa vem han är som artist. 

 Bergman, Byström, Glover, 2011, s. 185.56

 Bergman, Byström, Glover, 2011, s. 186.57
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RAMMSTEIN - PUSSY 

Denotation 

Videons helhet och bandets agerande 

I musikvideon till låten, Pussy, av bandet Rammstein, så har regissören, Jonas Åkerlund, gjort 
en video som är inspirerad av porrfilmer från 70-talet. Åkerlund är mest känd för att regissera 
musikvideos som ofta är parodier på filmtrailers och kortfilmer. Han har sedan 1988 regisserat 
musikvideos till artister som U2, The Prodigys, Madonna, Lady Gaga, Metallica, Christina 
Aguilera, Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney, m.m. Färgskalan i videon är i röda och 
bruna toner som påminner om polaroid-foton. Varje bandmedlem agerar i varsin porrfilms-
scen i videon med ett eget tema. I början av varje scen presenteras musikern med en titel i ett 
snirkligt, tjockt, färgglatt, 70-tals-typsnitt med namn och den roll den agerar som (cowboy, 
CEO, Bestie etc). Första gången man ser scenen filmas allt i ett helkropps-perspektiv. Därefter  
är kameravinklarna primärt fokuserade på blicken från de manliga deltagarna i videon, men 
också på enskilda rörelser från de kvinnliga skådespelarna och sexet. Kameravinklarna är 
tagna ovanifrån och från sidorna.  

Videon inleds av en scen föreställande en blond kvinna som dansar och smeker sin egna kropp 
klädd i svarta underkläder med långa fransar. Hon har röda läppar, uppsminkade ögon och har 
håret i vågiga lockar. Ljuset i scenen släcks och tänds efter varje rörelse hon gör. Varje gång 
ljuset tänds så fokuserar kameran på en egen kroppsdel i rörelse.   58

Eftersom Rammstein är ett rockband så kommer videon innefatta en rad scener där bandet 
spelar i grupp. Dessa scener klipps in flitigt mellan de olika agerande scenerna och i 
refrängen. I scenen där de uppträder spelar de sina instrument i ett svart tomt rum, liknande en 
lagerlokal och de är alla klädda i svart läder. Scenens ljus kommer ovanifrån från två 
spotlights från höger och vänster sida. Det vita ljuset mot den svarta bakgrunden och bandets 
svarta kläder skapar en hög kontrast mellan svart och vitt. Under refrängen är en stor tysk 
flagga upphängd vilken bandet uppträder framför (Bild 10). 

Sångaren i bandet framför inte bara låten, utan hans kroppsspråk agerar som en kommentar 
till vad de olika inklippta porrfilms-scenerna föreställer. Han mimar olika rörelser med 
kroppen, slickar sig om läpparna eller använder mikrofonen för att gestalta en utlösning. 

 Rammstein - Pussy: https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=148828069, (16 September 2009).58
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Dessa kroppsliga kommentarer klipps in som små korta sekvenser mellan varje bandmedlems 
agerande i de korta porrfilms-scenerna jag strax beskriver nedan (Bild 11). 

Videon avslutas med ett montage från alla scener man fått se genom videons gång. I montaget 
har bandmedlemmarna sex med skådespelerskorna. De tar fasta grepp om varandras kroppar, 
slickar olika kroppsdelar, kysser varandra och smiskar varandra. Skådespelerskorna utför även 
blow jobs. Under sexakterna tittar även bandmedlemmarna in i kameran och i trummans rytm 
klipps det även in scener av kvinnor som onanerar. Sista scenen i videon föreställer en blond 
tjej som får en utlösning på sin rumpa som är vinklad mot kameran.   59

Scen - The Playboy, Till Lindemann 

När versen i låten börjar får vi se den första porrfilmen. Sångaren i bandet, Till Lindermann, 
agerar i denna scen som The Playboy. Hans med-skådespelerska är en blond kvinna som är 
piga, ett hembiträde. Hon dammsuger då han läser tidningen endast klädd i en röd 
morgonrock (Bild 12). Efter introduktionen av scenen får man se scenen i ny vinkel från 
sidan. I denna sekvens viker Lindermann ned tidningen och spanar in kvinnans rumpa. I en ny 
sekvens framifrån tar han tag i henne och smeker henne. Kvinnan lägger då ifrån sig 
dammsugaren, går emot honom, böjer sig över hans knän, han biter henne i rumpan och tar ett 
fastare grepp om hennes kropp (Bild 13). 

Scen - The CEO, Christoph Schneider 
  
Nästa scen utspelas i en kontorsmiljö. Denna gång medverkar trummisen, Christoph 
Schneider, som CEO (VD). Han är klädd i kostym, sitter vid ett skrivbord och spanar in sin 
med-skådespelerska som agerar som hans assistent. Hon är mörkhårig, iklädd pennkjol, kavaj 
och en väl uppknäppt blus. Hon har korslagda ben och antecknar i ett skrivblock. I en kort 
sekvens med fokus på Schneiders ansiktsuttryck riktar han sin blick mot henne och ser 
beslutsam ut (Bild 15). 

Därefter fokuserar kameran på hennes bröst under den uppknäppta blusen. Kameran byter 
sedan fokus mot hennes lår när hon drar upp sin kjol, efter det fokuserar kameran på hennes 
ansiktsuttryck där hon tittar på Schneider flirtigt. Hon placerar sitt ena ben på bordet och 
smeker det. Denna rörelse avbryts ett flertal gånger av olika kameravinklar fokuserande på 

 Ibid.59
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Schneiders nöjda och lustfyllda ansiktsuttryck. Plötsligt byts fokus mot henne där hon lockar 
sig honom till sig med hjälp av en fingerrörelse.  60

Scen - The Cowboy, Paul Landers 

Under refrängen utspelas en scen föreställande gitarristen, Paul Landers, som agerar cowboy. 
I den första sekvensen av scenen visar han upp en bunt sedlar och tittar in i kameran med en 
dominant blick. I en ny sekvens av scenen som filmas framifrån viftar han med sedlarna mot 
en blond kvinna sittandes på en sadel (Bild 14). Hon har lårhöga stövlar, en cowboyhatt och 
skinnjacka. Han har en vit skjorta, shorts i tryck av Tysklands flagga och cowboy-boots. I 
scenen skapar han ett regn av sedlar fallande ned över henne samtidigt som hon klär av sig.  
Vissa av dessa sedlar belönar han henne med genom att stoppa in dem innanför kanterna på 
hennes trosor. Därefter i en bild framifrån tar han av hennes topp vilket exponerar hennes 
bröst.  61

Scen - Mr Pain, Oliver Riedel 

I andra versen agerar basisten, Oliver Riedel, som Mr Pain. Iklädd lädersele, choker (halsband 
med strypeffekt) och kalsonger sitter han fastspänd i en träställning med handklovar av läder. 
I första sekvensen framifrån i helkropp, närmar sig en kvinna klädd i svarta trosor med hål för 
analhålet, svarta läderhandskar, lårhöga svarta läderstövlar honom. Hon tar tag i hans kropp 
(Bild 16). Efter varje grepp hon tar följer en sekvens med olika fokus på Riedels 
ansiktsuttryck när han utger olika känslor av nyfikenhet, samtidigt som hans blick följer 
hennes bröst. I en kameravinkel som fokuserar på hennes rörelse böjer hon sig ned mot hans 
bröst och biter tag i hans bröstvårta. Denna scen avbryts ett flertal gånger av att hon dansar, 
smekande sin egen kropp i samma rum utan Riedel. Hon tittar utmanande mot kameran och 
agerar rörelser som kan liknas med samlag. I en senare sekvens sitter hon på marken, särar 
sina ben och visar att hon har trosor utan gren (Bild 17). Framför hennes kön ligger det en 
talrik med korv och surkål. I en kameravinkel fokuserad på hennes ansikte tar hon upp korven 
och biter i den samtidigt som hon tittar utmanande mot kameran.   62

 Ibid.60

 Ibid.61

 Ibid.62
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Scen - The Party Boy, Richard Z. Kruspe 

Scenen inleds med en skylt, som det står ”Pussy in duty”, hängs på en hotelldörr. Ovanifrån 
ser vi en scen föreställande gitarristen, Richard Z. Kruspe, som drar in en resväska in i ett 
hotellrum. Han har jeans, Converse, en Hawaiiskjorta på sig och resväskan han drar slängs 
våldsamt på heltäckningsmattan. När han öppnar resväskan dyker hans med-skådespelerska 
plötsligt fram ur väskan med pom poms, triangelbikini i tryck av tyska flaggan, utbredda 
armar och ett glatt leende. Han breder ut sina armar, ler glatt och börjar dansa med henne 
genom att röra mycket vid hennes höfter (Bild 18). Han tar av sig sin skjorta och hennes 
bikiniöverdel. Kameran fokuserar på hennes kropp och Kruspe sprutar champagne på henne 
från en flaska i händerna. Strax därefter ovanifrån ligger de på sängen täckt av ett lakan i 
tyska flaggans färger. Han tar tag i hennes rumpa, hon slickar hans bröst och därefter smiskar 
han henne. 

Scen - Heeshe, Christian Lorenz 

Nästa scen föreställer keyboardisten, Christian Lorenz, som agerar Heeshe (en person med 
visar traditionella kvinnliga attribut bortsätt från att hen har ett manligt könsorgan). Lorenz, 
som kallas för ”Flakie” har har sex med en sin med-skådespelerska. Han bär string, 
bikiniöverdel och är iklädd blond peruk. Den kvinnliga skådespelerskan är naken upptill och 
har har svarta trosor. Han tar kraftigt tag i hennes bröst och ler mot kameran i sekvenser där 
kameran fokuserar främst på hans ansiktsuttryck. Hon ger honom sedan oralsex och i en 
kameravinkel på hans ansiktsuttryck så utger han ett nöjt leende (Bild 19). 

Scen - Tal, Till Lindemann 

I sista scenen som varken är ett uppträdande eller har något tat sex att göra håller sångaren i 
bandet vad som ser ut att vara ett tal till nationen (Bild 20). Han står på ett podium, har 
Tysklands flagga bakom sig, har ett flertal mikrofoner riktade mot sig och han upprepar den 
första delen av refrängen som lyder ”You've got a pussy. I have a dick. So, what's the 
problem. Let’s do it quick.”. Denna scen har inklippta sekvenser då han står i samma rum som 
banduppträdandet och han där han svingar Tysklands flagga av och an (Bild 21).  63

 Ibid.63
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Konnotation 

Formspråk - Finns det ett samband mellan låttext och valda ämnet? 

Lotta Löfgren-Mårtenson skriver om synen på sexualitet under 1700-talet i sin bok, 
Sexualitet. Hon anser att denna tid beskrivs som maskeradbalens epok och erotiska lättsinnets 
tid. Hon beskriver hur maskeraden spred sig från kungahuset och hur det blev ett folkligt nöje. 
Däremot, när kyrkan fick reda på att folk sysslade med sexuella utsvävningar bakom masker, 
ryckte kyrkans män in och satte stopp för detta ”syndiga leverne”.  I Rammsteins video sker 64

dessa ”sexuella utsvävningar” utan masker i form av 70-tals porrfilmer. 

I förra kapitlet ställde jag frågan: ”Tänker man på sex för man blir serverad sex på sex” när 
jag analyserade Tommy Cashs video Surf. Trots att Rammsteins video också innehåller 
sexuella element skiljer den sig mycket från Surf vad gäller hur sex skildras. Roland Barthes 
argumenterar hur relationen mellan text och fotografi arbetar för att varje element ska 
konstruera mening.  I det första steget i hans bok Elements of Semiology, agerar denotation 65

som ett uttryck och konnotation som ett uttryck som konstitueras av ett signifierande system. 
Detta system handlar om hur denotation och konotation samverkar för att skapa mening.  66

Detta kan man relatera till i scenerna där Rammstein uppträder och hur de samverkar med 
scenerna som är inspelade som porrfilmer. Till Lindermann, sångaren i Rammstein, mimar 
olika rörelser med händerna och kroppen som klipps in i relation till vad som visas i de olika 
scenerna. Hans kroppsspråk blir på så vis en kommentar till vad man som betraktare ser, som 
på så sätt bekräftar scenernas innehåll för betraktaren att det man ser är sanning.  

I en video där Rammstein och regissören Jonas Åkerlund intervjuas behind-the-scenes, utgörs 
största delen av samtalet om låttexten i låten. Den del av videon som diskuteras mest är 
refrängen, vilken är en skämtsam ramsa som bandet kom på flera år innan skivan gjordes: 

”You've got a pussy. I have a dick. So, what's the problem. Let’s do it quick. So take me now 
before it's too late. Life’s too short so I can't wait. Take me now, oh, don't you see. I can't get laid 
in Germany”  67

 Löfgren-Mårtenson, 2013, s. 23 - 24.64

 Roland Barthes, Image - Music - Text, Hill and Wang, New York 1977, s. 25 - 27.  65

 Barthes, 1964, s. 89, 90. 66

 Google Play: https://play.google.com/music/preview/T5jeydbr2rnzjfjqx4gwcfrzzcq?67

lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics. 

!22



När de gjorde skivan 2009 ville de ha en skämtsam låt som inte var lika ”hård” som tidigare 
material. När låten väl var skriven behövde de en video och de ville göra en som var en 
reflektion av budskapet i låttexten.  Detta budskap om sex har präglat ämnet på videon. 68

Forskaren inom audiovisuell estetik, digital teknologi, filmmusik m.m, Carol Vernallis anser 
att låttexten sällan tar på sig en överordnade funktion, utan istället knuffas med musiken och 
bilden för en liten del av rampljuset.  Detta baserar hon på att utifrån ett historiskt perspektiv 69

har musik och låttext alltid skrivits separat och de musikvideo-regissörer som hon har 
intervjuat har alltid svarat att de först lyssnar på musiken för att få en bild av vad för typ av 
video de vill göra. Vernallis anser att i musikvideos tar låttexten form av små detaljer som 
dansares rörelser, små objekt eller dramatisk redigering.   70

Låttexten ger uttryck i Pussy i form av ämne och detaljer. I scenen Mr Pain där Oliver Riedel 
sitter fastspänd och blir dominerad agerar inte låttexten som ett kommentarspår och spelar: 
”Riedel ist eingespannt, nicht frei. Eine Frau geht gegen ihn und dann wird sie ihn beißen.”.  71

Skulle detta ske skulle videon ha en mer komisk effekt. Utan enda gången låttexten samverkar 
med scenen är när texten lyder ”Steck Bratwurst in dein Sauerkraut” och kvinnan äter korv 
och surkål sensuellt.  Kan detta vara symbol för vaginalt sex? 72

Konsten från de forna grekerna och romerska tider var väldigt rika på verk med starkt erotiskt 
innehåll, och genom att studera de ser man hur erotiken gradvist blev mer sekulariserad. 
Många gudar, som exempelvis Min och Priapus, porträtterades med erigerade penisar för att 
de skulle symboliseras som ”Gudar av fertilitet”.  Jag anser att man kan tolka detta som den 73

makt guden har. Men signalerar kvinnan som äter bratwurst makt? Kanske inte på samma sätt 
som Gudarna av fertilitet gjorde. Däremot, i scenen är tallriken placerad framför hennes kön 
som pryds av ett par trosor utan gren. Tallriken med korven agerar som en direkt pil till 
hennes kön och korven i sig agerar även som en penis i form av dess placering. När hon sedan 
tar upp den, slickar på den, biter lätt i den och tittar in i kameran så blir detta symbol för en 
avsugning. 

 Rammstein - Pussy (Official Making Of): https://vimeo.com/185244595, (2 Oktober 2016).68

 Vernallis, 2004, s. 137.69

 Vernallis, 2004, s. 138 - 139.70

 Översättning: Riedel ist eingespannt, nicht frei. Eine Frau geht gegen ihn und dann wird sie ihn beißen = Riedel är fastspänd, inte fri. En 71

kvinna går mot honom och sen kommer hon bita honom.
 Översättning: Steck Bratwurst in dein Sauerkraut = Stick din Bratwurst i din surkål. 72

 Lucie-Smith, 2011, s. 16.73
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Redigering - Framförandet av makt.   

Vernallis skriver om hur kameravinklar kan berätta för oss om det visuella språket i 
musikvideon. Vinklar i låg vinkel används ofta i musikvideos, oftast på grund av att de 
reproducerar en relation mellan publik, artist och scenen (alltså upphöjningen i lokalen 
artisten uppträder på). Dessa vinklar tilldelar auktoritet från artisten och hävdar deras sexuella 
karisma, ofta genom att framhäva de erotiska zonerna av artisterna. Vinklar från hög vinkel 
signalerar makt och mobilitet.  Detta ges i uttryck i flera olika skeenden i videon. Vi börjar 74

med scenen där bandet uppträder:   

Bandets framförande av låten sker i en svart tom lokal med två ljuskällor från två olika sidor i 
taket. Bandets svarta kläder och den svarta lokalen skapar en kontrast med det vita ljuset, 
vilket på så vis signalerar att det enda som man bör lägga fokus på i denna scen är bandet. I 
scenen filmas varje bandmedlem individuellt med kameravinklar ovanifrån med fokus på 
deras rörelser i relation till sina instrument.  Detta signalerar att det viktigaste i denna scen är 75

hur Rammstein spelar, att de spelar och hur viktigt det är att de spelar. Visst, detta är ju en 
Rammstein-video så Rammstein kommer alltid vara den röda tråden. Men i dessa scener 
signaleras stor makt från bandets sida i relation till ljuset, kameravinklarna och lokalen. 
Rammstein framstår som det enda viktiga i denna scen, då allt i scenen interagerar med 
bandets performance. Dock är det viktigt att poängtera inslaget av hur den tyska flaggan 
används som dekor under bandets performance i videon. Den sista raden i refrängen: ”I can't 
get laid in Germany” anser jag fyller en funktion i videon, då den tyska flaggan agerar som 
symbol i skepnader i mönstret på shorts, lakan, bikiniöverdel och som dekor. Däremot, under 
bandets performance dyker flaggan upp i de senare sekvenserna i videon. Detta bidrar till att 
under en lång del av videon har man som betraktare av scenen fokuserat mest på bandet som 
det viktigaste i scenen, men när flaggan dyker upp bakom det så blir det tydligt att den ska ses 
som en viktig komponent i bandets uppträdande. 

Barthes anser att det är tydligt att semiotik handlar om ett metaspråk, eftersom det andra 
systemet (konnotation) tar över det första språket (denotation) vilket är ett system av 
granskning.  Detta anser jag ges i uttryck i scenen där Lindeman håller tal till nationen 76

framför den tyska flaggan. Denna scen uppkommer strax efter att bandet har uppträtt framför 
den tyska flaggan.  Lindemans tal består av den första delen av refrängen och den framför 77

 Vernallis, 2004, s. 33.74

 Musikvideo: https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=148828069, (16 September 2009).75

 Barthes, 1964, s. 92. 76

 Musikvideo: https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=148828069, (16 September 2009).77
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han samtidigt som han särar på sina armar, tittar in i kameran med en dominant blick och 
nästan skriker ut det. Denna scen signalerar att han är en dominant och viktig person samt att 
det budskap han försöker framföra är viktigt att lyssna på. Just det faktum att han har flera 
mikrofoner riktade mot sig, står på ett podium och har tyska flaggan bakom sig, bidrar också 
till att han talar som representant för Tyskland och att hans budskap ska nå ut till många. När 
denna scen avbryts av scenen när bandet uppträder framför samma flagga så signalerar 
flaggans position att när Rammstein uppträder så har de lika stor makt över Tyskland som 
någon som skulle tala för hela landet skulle ha.  

Michael Foucault skriver att om man vill tala om sexualiteten som en särskild erfarenhet i 
historien så måste man knyta samman det sammanhang som skapar den. Han kallar det för 
”tre axlar”: Hur vetande om den bildas, hur maktsystemen reglerar dess utövning och i vilka 
former individerna kan och bör erkänna sig som denna sexualitets subjekt.  Jag tolkar det 78

som att dessa ”axlar” är vad som skapar sexualitet. Det får mig att tänka på Vernallis tankar 
om kameravinklar och hur de skapar makt.  I ett flertal scener i videon, framförallt när sex 79

porträtteras, så sker en mix av höga och låga kameravinklar. Ett exempel på höga 
kameravinklar ges exempelvis i scenen The Party Boy där Richard Z. Kruspe öppnar en 
resväska som hans nattliga besök har gömt sig i.  Även i scenen Heeshe där Christian Lorenz 80

utför oralsex på sin med-skådespelerska så sker en mix av höga och låga kameravinklar, där 
de höga vinklarna fokuserar på själva sexet och de låga fokuserar på könet, brösten och låren 
som Lorentz tar tag i.  I scenen The CEO där Christoph Schneider har sex med sin assistent 81

ges makt i uttryck, fast inte i uteslutande i form av höga och låga kameravinklar. De låga 
kameravinklarna används främst på Schneiders assistent, exempel på detta är när hon drar upp 
sin kjol eller när hon smeker sitt ben som hon placerat på skrivbordet.  I dessa rörelser 82

fokuserar kameran på hennes kropp och följer hennes rörelse. När hon sedan smeker sitt kön 
är kameran riktad ovanifrån. Baserat på Vernallis skulle man kunna se detta som signifikativ 
makt från assistentens sida. Jag vill däremot argumentera emot detta i den här scenen på 
grund av det sammanhang scenen är satt i. Efter varje rörelse assistenten gör så efterföljs 
klipp av Schneiders ansiktsuttryck. Schneiders blick är alltid riktad åt assistentens rörelse, 
vilket bidrar till att kameravinkeln i själva verket visas utifrån hans blick. Makt i sig ges också 
i uttryck till hans titel som ”the CEO” och eftersom varje rörelse från assistenten 
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kommenteras av hans ansiktsuttryck så bidrar det till att denna scen visar en fantasi om 
dominans. 

Symbolik - Vad utger sex för symbol? 

MTV och andra musikvideo-program har fått mycket press från politiska kampanjer på grund 
av stötande innehåll i populära låtar. Dessa kampanjer är mot explicita låttexter som hjälper 
att skapa ett mer konservativt klimat där program-leverantörer är mer noggranna med det 
innehåll av sina musik-program. Under tidiga 90-talet skapades stor opinion från samhället 
och staten för att minska utbudet av musik som ansågs obscena och stötande.  Till skillnad 83

från Surf  får Pussy inte visas på youtube. Även om videon släpptes 2009 så kunde man se 
den censurerade versionen från år 2016 på vimeo.com. Den ”riktiga” versionen kan man bara 
se på porrsidan, pornhub.com.  Rammstein är inte bara kända för din musik, utan de är även 84

kända för sina musikvideos, sina liveshower och för hur de förmedlar tunga ämnen i sin konst 
i form av provokation. Kan det vara så att valet av ämne i videon Pussy är en medveten 
strategi för provokation? I så fall, utges då sexet i videon som symbol för provokation? 

I prologen i essäboken, Estetisk rensning, skriver konstkritikern, Dan Jönsson, om 
provokation inom konstvärlden. Han skriver att det har aldrig upphört att förvåna honom hur 
vi självklart accepterar synen på konsten som en gränslös frizon. Han anser att i dagens konst 
är allting möjligt, att alla tabun är brutna och alla lagar som kan överskridas är överskridna. 
Ingen riskerar fängelse för att måla ”KUKEN” på svenska flaggan, som Carl Johan De Geer 
gjorde på 1960-talet.  När man läser debatter om provokativ konst är det sällan konstkritiker 85

eller konstvetare som skriker att verken borde tas bort. Själv anser jag att provokativ konst 
egentligen provocerar människor som inte är insatta i konst. Så Jönsons argument om att 
konsten idag ses som en gränslös frizon är väl rimligt om man talar om konst. Däremot 
diskuterar man musikvideos på ett annat sätt än konst. Detta beror på att musikvideon är en 
produkt som berör en bredare publik än ett verk på ett galleri. Idag när jag skriver detta så har 
youtube gjort två trending-listor som visar vad som har varit som mest populärt under året 
2017. En av listorna är blandade klipp från nyhetskanaler, youtubers, tv-kanaler och övriga 
underhållningskanaler. Den andra listan visar vilka som var som mest populära 
musikvideorna. Är man intresserad av konst går man till ett galleri, men är man totalt 
ointresserad kan man med lätthet ignorera det genom att inte gå dit. Musikvideos har en mer 

 Banks, 1996, s. 190.83
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aktiv roll i populärkulturen då de visas i samma rum som andra medier som intresserar många 
olika människor. Det är lättare att nås av en musikvideo än ett verk på ett galleri, vilket 
innebär att alla, oavsett intresse, kulturell bakgrund, uppväxt, region, politisk åsikt etc, kan få 
se videon. Detta innebär att om en musikvideo har ett ämne som många inte är ”okej med” så 
kommer det diskuteras mer för detta ämne kommer att ha berört fler.  

Konsthistorikern, Kobena Mercer, skriver om Michael Jacksons musikvideo, Thriller, och 
skapandet av Jacksons image.  Mercer anser att Jacksons individuella stil fascinerar och 86

attraherar människor, inte bara på grund av hans klädstil, utan också hur han utvecklats från 
ung pojke till man i media. Hans kosmetiska ingrepp har bidragit till stor uppmärksamhet från 
en bred publik.  Detta får mig att fundera på hur en intressant karaktär kan skapa ett intresse 87

från en publik för vad man har gjort, exempelvis ens musik, konst eller film.  

Vernallis skriver om hur redigeringen i en musikvideo kan utveckla en musikakts karaktär. 
Hon tar upp Marilyn Mansons video till låten, Beautiful People, där han spelar en Faustian 
(en gestalt som offrar spirituella gåvor i utbyte för makt) som experimenterar på människor 
och djur för att få mer kontroll över massorna. Vernallis anser att denna video utvecklar 
Marilyn Mansons gotiska punk estetik till en estetik fylld av fantasi och seriösa teman.  88

Uppbyggnaden av karaktär anser jag man kan likna med sexets symbolik i Pussy. Valet av att 
göra en video som porträtterar sex i form av porr är en metod som ger uppmärksamhet. 
Anledningen är för att porr fortfarande under 2000-talet ses som någonting man tittar på 
bakom stängda dörrar. Att därför göra en musikvideo, en produkt vars syfte är att visas på 
många mediakanaler och ska nå ut till en bred publik som består av varierade åldrar, kön, 
kulturella bakgrunder och erfarenheter, som har porr som tema och bidrar till att porren 
placeras i samma rum som allt annat som är socialt accepterat för de stora massorna. 
Rammstein skapar därför en konflikt med de kanaler med regler som förbjuder överdriven 
sexualitet eller den publik som inte ser det som fullt okej att visa påtagligt sexuella scener. 
Sexet i Pussy utger därför symbol för provokation, vilket förstärker Rammsteins image som 
rockbandet som vågar förmedla tunga budskap.  

 Mercer, 1993. 86
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AVSLUTANDE DISKUSSION 

I denna uppsats har jag analyserat hur sex skildras i musikvideorna Pussy med Rammstein 
och Surf med Tommy Cash. Baserat på forskning av Carol Vernallis, Michel Foucault, Jack 
Banks, Lotta Löfgren-Mårtensson, Mercer Kobena, Edward Lucie-Smith, Anders Marner och 
teori av Roland Barthes har jag förklarat hur redigering, formspråk och rörelser förstärker 
betydelsen av sex och vad sex utger för symbol i respektive video. Utifrån denna uppsats shar 
jag klargjort att porträttering av sex kan ha olika betydelser beroende på hur det framställs och 
från vilket verk sexet porträtteras i.  

I videon till låten, Surf, har rapparen, Tommy Cash, uttalat att framförandet av sex i hans 
video handlar om sexuell frustration.  Utifrån den forskning jag bearbetat i denna uppsats är 89

det tydligt att hemlighållandet av könet i Surf bidrar till en antydan på sex som har påverkats 
av betraktarens förutfattade meningar. Dessa förutfattade meningar kommer från hur man 
genom historien förhållit sig till sexualitet, exempelvis utvecklingen om synen på sexualitet 
mellan 1600-talet till 1800-talet, där man i början hade en öppen syn på sex som senare 
utvecklades till att det skulle råda tystnad kring könet.  Detta synsätt utmanas i videon i form 90

av in-zoomning på detaljer som kan anses som sexuella, men som i en senare sekvens visar 
sig vara icke-sexuella när detaljerna visas i ett större sammanhang i form av ut-zoomning. 
Utifrån min analys ses de icke-sexuella detaljerna som sexuella på grund av betraktarens 
tankesätt utmanas i videon pågrund av en redigering där icke-sexuella scener sätts i samma 
sammanhang som scener som visar sexuella detaljer. Detta bidrar till att alla scener, oavsett 
om de skildrar myten av sex eller faktiskt sex, sätts i ett system av betydelser som strukturerar 
en tanke av representation. Sexet i Surf utger därför som symbol för myten av att se det man 
saknar.  

Sex behöver inte alla gånger hemlighållas, utan man kan också synliggöra sex i en 
musikvideo för att nå ut med en budskap. I videon Pussy med Rammstein synliggörs sex i 
form av en porrfilms-inspirerad musikvideo. Redigeringen i denna video fungerar nästan som 
kommentarer till vad det är man som betraktare ser. Varje rörelse som ska anses som lite extra 
”het” kommenteras i form av en kameravinkel direkt på en bandmedlems nöjda 
ansiktsuttryck. Utöver scenerna där bandmedlemmarna har sex med sina med-skådespelerskor 
agerar även sångarens, Till Lindermanns, kroppsspråk i performance-scenen som en 
kommentar till de utspelade scenerna i videon. Makt ges även i uttryck i denna video i form 

 Joe Zadeh, ”'Is this for real?' Meet Tommy Cash, the surreal, post-Soviet rap sensation”, The Guardian, (19 Juni 2017).89
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av de roller som bandmedlemmarna får utagera i videon och hur bandet integrerar med den 
tyska flaggan för att ge en bild av att Rammstein har ett väldigt stort inflytande. Sexet i Pussy 
utger som symbolik för provokation och som förstärkare av bandets image. 

I inledningen av denna uppsats skrev jag om provokation och varför just musikvideos med 
sexuella inslag kan ses som kontroversiella. När jag nu i denna uppsats har analyserat två 
olika sätt på hur sex kan skildrats återstår ju frågan: Varför väljer en musikakt att göra en 
musikvideo med tydliga sexuella inslag? Någonstans måste man ju vara ärlig med att 
musikvideos inte bara görs på grund av att man tycker det är lite kul. Musikvideons syfte är 
att musiken ska få fler rum att säljas i och med tanke på att artister idag har svårt att leva på 
uteslutande sin musik måste det finnas en marknadsföringsstrategi som bidrar till att fler hör 
talas om en. Att därför inleda en musikvideo med något så ovanlig som att en kondom träs 
över ett höghus eller användandet av ett ämne som länge setts som någonting man bara sysslar 
med bakom stängda dörrar, är på så sätt en given strategi till uppmärksamhet. När en 
musikakt får någon form av uppmärksamhet finner en publik ett intresse att investera i 
musikaktens produkt. Provokation kan på så sätt vara väldigt effektivt.  

Utöver att en musikakt ska kunna marknadsföra sin musik fyller även musikvideon en annan 
funktion, skapandet av musikaktens image. Image är oerhört viktigt för alla musikakter om de 
vill ha någon form av publik, då musikvideon mer eller mindre fungerar som en reklamfilm 
för artisten och artistens musik. Skapandet av image är den enda likheten mellan Pussy och 
Surf. Både Surf och Pussy förstärker musikaktens image och berättar på så sätt för en publik 
om vilka de är. När man ser Tommy Cash video ska en publik ha det solklart för sig vad 
Tommy Cashs musik är och vad han förespråkar som artist. Även om ett band har varit aktivt 
i flera år, som exempelvis Rammstein har, då de funnits sedan 1994, måste varje ny video visa 
Rammsteins image och fungera som reklam för bandet. Detta ges i uttryck i båda videorna 
och det är även det som jag tror gör att provokationen fungerar med dessa videos.  

Som jag ser så finns det bra och dålig provokation. När provokation är som mest effektivt är 
när mottagaren för provokation ifrågasätter sitt eget tänkande. Dålig provokation är när man 
bara visar någonting som inte är socialt accepterat utan någon viss baktanke. Exempel på detta 
är när konstnären Olov Tegby-Frisk ställer ut ett verk på Fotografiska, föreställande en naken 
kvinna som onanerar framför en bild av artisten, Carola.  Tanken från konstnären var att visa 91

kvinnlig frigörelse. Som svar på kritiken på det sexuella ämnet svarade han: ”Att onanera är 
ju det finaste man kan ge sig själv”. Därefter slutade diskussionerna om hans provokation och 

 Torbjörn Ek, ”Skadestånd för onanerande kvinna framför Carola”, Aftonbladet, (5 November 2014).91
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istället började man prata om att bilden på Carola skyddades av upphovsrätten. Tegeby-Frisk 
fick måla över bilden på Carola och betala skadestånd, inte på grund av att Carola blev 
ansiktet för onani, utan för att han saknade rättigheterna till att använda sig utav bilden.  92

Visst, om man anordnar en nakendemonstration, lär det dra någon form av publik. Däremot 
måste det finnas någon poäng med att publiken ska stanna kvar och få någonting utav 
demonstrationen också. Tegeby-Frisks provokation fick uppmärksamhet, men han 
misslyckades med att få fram budskapet om kvinnlig frigörelse, då hans verk inte skapade en 
diskussion om det. Det som gör att provokationen fungerar i Tommy Cash och Rammsteins 
fall är att det finns en poäng med de valda ämnena i deras respektive musikvideos och denna 
poäng nås fram.  

I Surf och Pussy drar de sexuella innehållet till sig en viss uppmärksamhet, fast sexets 
symbolik i respektive video är däremot helt olika. Dessa olika betydelser spelar in i 
Rammsteins och Tommy Cashs skapande av image. När det finns det en poäng, eller när dessa 
videos ger något till betraktaren, skapas det en nyfikenhet för musikaktens samlade 
produktion. Människors perspektiv på provokation har förändras under århundradena. 
Dialogen som ständigt skapas är inte alltid bekväm, men kan leda till att man får sälja sin 
produkt.  

 Ibid.92
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