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This essay starts out in the world of art science looking out through the glasses of Anne D’Allevas 

analysis of performance and videoart, digital art and Roland Bathes Semiotics. By using Meta 

narratives and Popular culture we will examine how one music video and one video artwork lives in 

the same sphere. The point of this essay is to raise awareness of how popular culture is viewed both 

within, but also outside of the academic world. This essays will thoroughly analyze and discuss the 

differences that can be discovered when comparing music videos to video art. By connecting these 

findings to meta narratives we will uncover cultural and time specific traits, temporalities and 

narrative-structures.   
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Under hösten år 2018 skrev jag min B-uppsats inom konstvetenskap. Den studien utgick ifrån 

frågeställningen, Varför analyseras inte musikvideor i större utsträckning? Det verkade spännande 

att undersöka konsumtionen av musikvideor samt göra ett försök att lyfta upp dom i ”finrummet”. 

Jag använde populärkultur som en ingång och gjorde ett försök till att ifrågasätta varför 

populärkulturen, som konsumeras till så stor grad, inte analyseras i större utsträckning. Det jag kom 

fram till var att det var mycket tidskrävande att analysera musikvideor genom bildanalys . 1

Musikvetaren Alf Björnbergs text Sign of the times? Om musikvideo och populärmusikens semiotik 

hjälpte mig på traven och förklarade att populärkulturen och postmodernismens fragmentering gör 

flera olika hypoteser möjliga att utläsa i musikvideor beroende på vilket material man väljer att 

analysera.  Björnbergs text kommer att analyseras ytterligare genom denna uppsats. Resultatet jag 2

nådde fram till under in B-uppsats var att de konstvetenskapliga analyserna brast vid analys av till 

exempel genre samt synkpunkter  mellan bild och ljud. I denna uppsats kommer jag, istället för att 3

endast fokusera på musikvideor, istället undersöka skillnader mellan en utvald musikvideo med ett 

videokonstverk genom bildanalys. Detta i ett försök att finna specifika likheter och skillnader 

mellan de två konstformerna.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att genom bildanalys undersöka Joy M’Bathas musikvideo PUSS samt 

Wang Xins videokonstverk Diffraction: Objects för att finna verkens likheter och skillnader. 

Poängen med att jämföra dessa olika konstformer är att uppmärksamma konsten som existerar i fin 

rummet och den som inte gör det. Denna uppsats gör inget anspråk på att utgöra en komplett 

redogörelse på skillnader och likheter mellan musikvideor och videokonst utan syftar till att vara en 

allmän introduktion till analyser av musikvideor genom konceptet av videokonst.  

1.3 Frågeställning 
Vilka likheter och skillnader finns mellan videokonstverket och musikvideon? 

 Östberg, Frida. Musikvideor inom Konstvetenskaplig tolkning, Med fokus på den svenska produktionen. Uppsala 1

Universitet. 2018, s. 14.

 Björnberg, Alf. Sign of the times? Om musikvideo och populärmusikens semiotik. Svensk tidskrift för musikforskning. 2

Vol. 72, 1990: 63-84.

 En synkpunkt sker när musiken och bilden förstärker varandra.3
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1.4 Metod 
För att uppnå denna c-uppsats syfte utförs djupgående bildanalyser av de två valda verken. De 

metoder som kommer att appliceras är dels delar Anne D’allevas analysschema för video- och 

performance konst samt digital konst från How to write art history, samt den semiotiska 

analysmetoden som lingvistikens Roland Barthes för till konstvetenskapen .  4

D’Alleva fokuserar i sitt analysschema för performance -och videokonst på aspekter som: hur 

improviserad, planerad eller övad verket verkar vara, hur verkets fysiks plats påverkar eller har 

påverkats av konstnären, musik, ljud och gester samt konstnärens kropp och hur den representeras 

via assessorer eller klädsel. Denna typ av analys kommer att ligga till grund för de observationer vi 

gör angående likheter och skillnader mellan videokonstverket samt musikvideon. D’Alleva 

fokuserar till stor del även på hur publiken och konstnärens interaktion ser ut. Det är en viktig 

aspekt i analyserades av performance konstverk men frågan blir mindre aktuell vid analysering av 

videokonstverk och musikvideor. Publikens reaktion och medverkande i relation till guidning eller 

icke-guidning av konstnären sker inom musikvideor och videokonstverk, men tar ofta skepnad i en 

digital form, ofta på nätet. Baserat på mitt material har jag kommit fram till att följande 

frågeställningar från analysschemat för performance och video-konst är relevant för mitt material:  

- Verkar performance-verket improviserat eller planerat och inövat?  

- Hur interagerar konstnären med publiken? 

- Är utrymmet viktigt för konstverket? Har konstnären ändrat utrymmet på något sätt? 

- Hur används ord, musik och gester? 

- Hur ser representationen av konstnärens kropp ut?   5

Min tolkning av D’Allevas analysschema för performance -och videokonst är att läsningen av den 

blir mer anpassad till performance konst vilket jag också tror är hennes syfte. I stycket där hon 

förklarar sina analysfrågor nämns endast videokonst i samband med att performancekonst ofta 

filmas och då blir till en typ av videokonst. Trotts detta tycker jag att många av frågorna är relevanta 

för analys av mitt material. För att komplettera min analys kommer jag även att använda mig av 

relevanta analysfrågor från D’Allevas analysschema för digital konst. Analysfrågorna från det 

schemat är: 

- Vilken roll spelar digital teknologi i skapandet av konstverket?  

- Vilka effekter möjliggörs som annars inte hade varit möjliga? 

 Barthes, Roland. Bildens retorik. Stockholm: Faethon, 2016, s.15.4

 D’Alleva, Anne. How to Write Art history. London: Laurence King Publishing, 2010, s.445
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- Förhöjer dessa effekter känslan av verklighet eller fantasi i verket? Alltså, gör det att bilderna 

verkar mer eller mindre ‘verkliga’? 

- Hur bjuder den digitala teknologin in betraktaren till att delta i verket?  6

För att undersöka hur verkens meningar skapas kommer även Roland Barthes semiotiska 

analysmetod att appliceras på materialet. Istället för att beskriva vad något betyder undersöker vi nu 

hur denna mening skapas, vilket är relevant då mer än det stilistiska uttrycket skiljer sig mellan 

musikvideor och videokonst. Barthes semiotik studerar och tolkar tecken som sedan i kombination 

bildar betydelser. Semiotiken utgår ifrån tre kommunikativa betydelsenivåer inom bilden. En 

lingvistisk (text relaterad till bilden), en denotativ (den bokstavliga grundförståelsen av tecknet), 

samt en konnotativ (en tolkning av symboler och tecken utifrån en kulturell kontext).  Jag kommer 7

att utgå ifrån populärkulturen som min kulturella kontext genom denna studien.  

Uppsatsens bildanalyser delas upp i två delar. En denotativ analys där D’Allevas analysschema 

kommer att stå som grund tillsammans med Barthes lingvistiska samt denotativa delar. Samt en 

konnotativ analys där konnotativa associationer kommer att tyda bildernas innehåll. Dessa delar 

kommer att ligga som grund för den diskussion som kommer föras angående videokonstverket och 

musikvideons likheter och skillnader.  

1.5 Teori 
Som teoretisk utgångspunkt kommer denna uppsatsen att utgå ifrån begreppet Narrativa bilder eller 

det Metaforiska narrativet. Det metaforiska narrativet tar avstamp genom Honour och Flemings 

beskrivning av det i The Visual Arts: A History. Det metaforiska narrativet beskrivs som en 

tankeprocess och inte en process som pågår genom synen. Ett videokonstverk imiterar inte bara 

ögat utan imiterar även medvetandet. Videons kvalitéer, att kunna efterlikna medvetandet istället för 

synen visar på tankemönster och beteenden. Det bidrar till att exponera och undersöka sociala och 

politiska verkligheter, samt skapar en egen reflektion kring vårt seende och förståelse av världen. 

Allt detta bidrar till en nyanvändning av narrativ.  Narrativa bilder är ett liknande sätt att se på 8

videokonst. Eriksson och Göthlund skriver i Möten med bilder att innehållet vanligtvis har en agent 

 D’Alleva, Anne. How to Write Art history. London: Laurence King Publishing, 2010, s.47.6

 Barthes, Roland. Bildens retorik. Stockholm: Faethon, 2016, s.15.7

 Honour, Hugh. Fleming, John. The Visual Arts: A History. Sjunde Upplagan. New Jersey: Pearson Education, 2010 s.8

894.
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som vi följer händelseförloppet genom. För att en bild ska kunna definieras som narrativ bör den 

innehålla en aktör och en berättare. Hur bildberättelsen, eller den narrativa bilden återges är också 

beroende av kultur och tidsperiod.  Videon kan vidare definieras i skillnader från målning eller 9

skulptur där videon istället har en utsträckning i tiden, som betraktaren måste avsätta en viss 

tidsrymd för att kunna uppleva. Denna temporalitet kan även ses i strukturen på videon. 

Narrationsstrukturer, bildflöden, upprepningar, loopar eller stillastående bild är olika variationer på 

temporala strukturer. Då rörelsen är en av de stora möjligheterna med video blir uteblivandet av 

rörelse i video betydelsebärande på ett sätt som målning eller foto aldrig kan bli.  Det Metaforiska 10

narrativet eller Narrativa bilder skiljer sig från studier av den traditionella bildberättelsen främst 

inom Panofskys ikonografiska tradition där narrativet istället undersöks genom subjekt och motiv i 

relation till tidigare traditioner av artistisk representation och litteratur. ,  11 12

1.6 Material  
Materialet som denna uppsatsen kommer att analysera är musikvideon PUSS av Joy M’Batha samt 

videokonstverket Diffraction: Objects av Wang Xin. Artisten och konstnären M’Batha föddes år 

1994 i Stenhag, ett litet samhälle mellan Eslöv och Höör i Skåne. Där växte hon upp med sin 

mamma, styvpappa och fyra systrar. M’Batha flyttade till Malmö 15 år gammal och tiden präglades 

av svårigheter med mobbning i skolan. Hennes mamma tog tidigt livet av sig efter psykisk sjukdom 

och alkoholmissbruk. År 2014 slog M’Batha igenom med en vers på Lorentz singel Där dit vinden 

kommer.  Om sig själv och sin konst kommenterar artisten ”En ung, svart, kvinna med mycket att 13

säga, som ifrågasätter det uppenbara och som tar platsen hon förtjänar. Det är klart att det 

provocerar”. Vidare berättar hon ”Jag har alltid varit en ensam soldat, nu ska jag bjuda in alla så att 

ingen behöver känna så som jag har gjort”.  Musikvideon PUSS publicerades på videoplattformen 14

YouTube den elfte maj 2018 och är tre minuter och 59 sekunder lång. Text och musik är skriven av 

Joy M'Batha & Thibo Girardon. Videon är framtagen tillsammans med Olle Engqvist, B-kamera 

står Henrik Andersson för. Stylist och makeupartist är Carl Collin. Produktion av Klas Magnusson 

 Eriksson, Yvonne. Göthlund, Anette. Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur, 2004. s.147.9

 Liljefors, Max. Videokonsten. Lund: Studentlitteratur, 2005. s.128.10

 D’Alleva, Anne. How to Write Art history. London: Laurence King Publishing, 2010. s.158.11

 Eriksson, Yvonne. Göthlund, Anette. Möten med bilder. Lund: Studentlitteratur, 2004. s.148.12

 Wahlstedt, Sally. Joy M'Batha: ”Att flytta tillbaka till Malmö är det bästa jag gjort i hela mitt liv”. Sydsvenskan. 13

2019-01-24.

 Bernebring Journiette, Irina. Joy M’Batha hemflyttad till malmö igen: “Jag är som fågeln Fenix”. Sydsvenskan. 14

2017-12-24.
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från FYC samt grafisk design av Patch Hofweber.   Multimedia konstnären Wang Xin föddes år 15

1983 i staden Yichang i Hubein provinsen i Kina. Wang har studerat konst i både Kina och i USA 

där hon 2011 tog hon sitt master examen från the Art institute of Chicago.  Hennes konst tar ofta 16

form genom installationer, rörliga bilder eller “ny media” så som VR. Inspirationen kommer oftast 

ifrån tankar om ‘omedvetenhet’, ‘konstvärldssystem’ och ‘post-human’.  Wangs konst manifesterar 17

ofta kritik mot konstvärlden genom att utmana arkaiska strukturer inom institutioner och system. Vi 

kan se detta i press-släppet till hennes solo utställning Every artist should have a solo show: 

“Galleries, artists, art agents, artworks and so on have become her subject in her “Rose-color” series´of artworks. 

This short exhibition introduction you are reading now probably as well. Who do you think it is written by? 

Curator? Gallery? Or the artist?”  18

Videokonstverket Diffraction: Objects skapades 2010 och är 23 minuter och 19 sekunder lång. 

Verket fokuserar på konstnärens studie av skulpturala former där konstnärens händer undersöker 

funna objekt exempelvis kottar framför kameran i långa rullande sekvenser.   19

1.7 Forskningsläge 
Denna forskningsöversikt presenterar en kortare överblick kring forskningen av videokonst och mer 

utförlig överblick kring forskning av musikvideor. Denna uppdelning har gjorts eftersom forskning 

kring populärkulturella medium så som musikvideor delvis kan lära oss mer om videokonst samt att 

den typen av forskning kan anses hamna i skuggan av sin finkulturella kusin. 

Inom forskningsfältet för musikvideor har musikvetenskapen gjort flera framsteg. Att undersöka 

relationer mellan musik och musikvideor är något som Alf Björnberg och Ola Stockfelt har ägnat 

flera texter till. I Structural relashionships of music and images in music video undersöker 

Björnberg de visuella strukturerna i musikvideor.  Stockfelt som är professor inom musikvetenskap 20

har tillsammans med Björnberg, Micke Forsman och Tommy Lindholm undersökt möjligheten till 

 M’Batha, Joy. JOY - PUSS (OFFICIAL VIDEO). YouTube. 2018-05-11.  https://www.youtube.com/watch?15

v=SzD7b0lAo7Q, 2019-05-09.

 K11 Art Foundation. Wang Xin. http://www.k11artfoundation.org/en/collaboration/wang-xin/. 2019-10-20.16

 Culture trip. 12 Up and Coming Chinese Video Artists. 2017-02-24. https://theculturetrip.com/asia/china/articles/the-17

rise-of-chinese-video-art-top-10-artists-to-watch/. 2019-10-20.

 Artsy. Wang Xin - Every Artist Should Have A Solo Show. https://www.artsy.net/show/de-sarthe-gallery-wang-xin-18

every-artist-should-have-a-solo-show. 2019-10-20.

 Ocula. Wang Xin. https://ocula.com/artists/xin-wang/. 2019-10-20.19

 Björnberg, Alf. Structural relationships of music and images in music video. Popular Music. Vol 13, No.1. 20

Cambridge: Cambridge University Press. s.51-77.
�8

https://ocula.com/artists/xin-wang/
https://theculturetrip.com/asia/china/articles/the-rise-of-chinese-video-art-top-10-artists-to-watch/
https://www.youtube.com/watch?v=SzD7b0lAo7Q
https://www.artsy.net/show/de-sarthe-gallery-wang-xin-every-artist-should-have-a-solo-show
http://www.k11artfoundation.org/en/collaboration/wang-xin/


en interdisciplinär modell för musikvideoanalyser i Mot en modell för interdisciplinär 

musikvideoanalys, 40 videoanalyser. Undersökningen är gjord under 1990-talet och musikvideorna 

som är tillgängliga för den breda publiken, och som analyseras i texten, kommer därför ifrån 

MTV.  I undersökningen ingår 10 musikvideor som var och en av personerna analyserar genom 21

sina egna perspektiv. Stockfelt utifrån ett musikhistoriskt receptionsanalytiskt perspektiv, Björnberg 

utifrån ett musikvetenskapligt populärmusikanalytiskt perspektiv, Forsman utifrån ett massmedie- 

och ungdomskulturanalytiskt perspektiv och Lindholm utifrån ett filmvetenskapligt perspektiv.  

Syftet med undersökningen var att nå ett gemensamt språk och en överenskommelse om vad det 

egentligen är som diskuteras, en enighet om objektet för analysen. Det centrala problemet som 

framkommer är att musikvideon är en sammansatt konstform. Det poängteras att musikvetare inte 

haft den självklara kompetensen att se vidden av bildernas betydelse för förändring av musikaliska 

formstrukturer och betydelser. Likaså poängteras det att filmvetare ofta varit oförmögna att se hur 

musikaliska narrationsprinciper påverkat det visuella berättandet. Därför berättar författarna att inte 

bara en analys utan också den mest gundläggande deskription av en musikvideo kräver 

interdisciplinära synteser och att en enda analysmodell med generell relevans därför knappast är 

möjlig. Musikvideo-stilen kopplas till estetiska strömningar inom film-, TV- och reklamestetisken 

som dom samlat under begreppet Postmodernism. Forskarna menar på att musiken är en 

grundförutsättning för bildspråket i musikvideorna samt att den stora knutpunkten i musikvideor 

anses vara artisten eller artisterna. Längden av en video bestäms ofta av låtens längd och tempot i 

låten ger utslag i klipprytmen i videon. Vidare brukar vers- och refrängstrukturer ge avtryck i 

videon, och instrumentella partier framhävs enligt populärmusikaliska mönster. Sångarens röst 

motsvaras bild-språkligt av bilder på sångarens ansikte. Direktblick och läppsynkronisering av 

artisten i musikvideor är av stor betydelse för kopplingen till betraktaren. Genom denna 

förankringen kan bilderna utöver röra sig i andra banor. Sångaren fungerar därför i många fall som 

en berättare till de omkringliggande bilderna. En populära symbol av vikt är ”Gatan” som en 

äkthetskoppling inom rock genren. Men även eld, krossat glas och bilar  är symboler som 

understryker värden som musikalisk passion och outsiderskap. Scenen, studiomiljön och live-

situationen är kopplade till autenticitet och konotationer till artistens/artisternas image samt genre. 

Författarna poängterar att det är bilderna vi ser och att en bildanalys därför måste genomföras. Man 

bör då undersöka ikonografi, symbolik och semitiskt innehåll i enskilda scener, partier eller i videon 

 Stockfelt, Ola. Björnberg, Alf. Mot en modell för interdisciplinär musikvideoanalys. 40 videoanalyser. s.5.21

�9



som helhet. För att denna bildanalys ska bli meningsfull måste man återkoppla den till det 

musikaliska innehållet. För en mer omfamnande förklaring behövs fler kulturteoretiska insatser. 

Forskarna lägger stor vikt vid narrativet och deckaren tas upp som idealtypen för allt berättande 

med sin rörelse mellan kunskap och icke-kunskap. Både karaktärernas samt betraktarnas kunskap 

och icke-kunskap anses av hög vikt för att skapa en lyckad berättelse. En gåta eller frågeställning i 

början av ett verk gör betraktaren nyfiken på informationen den inte får ta del av och det som har 

skett gör berättandet mer spännande. Dock är musikvideon inte på ett lika klart sätt inriktad på att 

berätta en historia som den vanliga biofilmen och bör därför inte alltför lättsinnigt jämföras med 

dennas berättande. Dessa berättande tendenser kan däremot hjälpa analytikern ta fram det som 

karraktäriserar strukturerna av bild och ljud i musikvideo-genren. Narrativiteten är alltså inte 

självklar inom musikvideor, traditioner som är mer abstrakta och går ifrån personkontakten samt 

istället visar en tillståndsbeskrivning från en berättelselinearitet förekommer. 

Tillståndsbeskrivningen kopplas inom filmvetenskapen till den feministiska våg som har sökt 

”motståndsfickor” inom det som tidigare har setts som ett patriarkalt mönster inom rörliga bilder.   22

Även Carol Vernallis, som specialiserar sig på bland annat musikvideor diskuterar hur verk bör 

analyseras. Vernallis skriver likt de tidigare författarna om synpunkter som sker när musiken och 

den visuella betonar varandra, exempelvis ett trumslag som sker samtidigt som klippning till en 

annan scen. Dessa synpunkter gör att ljudet och bilden upplevs tillhöra samma värld, de förstärker 

varandra. Även Vernallis betonar vikten av ikoner, symboler och index. Ikoner menar hon känns 

igen på sin likhet till föremålet exempelvis kartor och skrivarsymboler i ordbehandlare. Vattenpölar 

och regn är index som bygger på orsakan-verkan förhållanden. Symboler gäller de logiska 

sambanden mellan en överenskommelse som fyller föremålet med en betydelse som ett trafikljus 

eller korset som symbol för kristendomen. I boken Describing music materials av Richard P. 

Smiraglia poängterar författaren ”Almost all of the materials that will be described in this book 

were not created as or intended to be items in libraries".  (Nästan allt material som kommer att 23

beskrivas i denna bok skapades inte för att eller har inte som syfte att bli föremål i bibliotek)  vilket   24

är en utbredd attityd gällande populärkulturer.  

 Stockfelt, Ola. Björnberg, Alf. Mot en modell för interdisciplinär musikvideoanalys. 40 videoanalyser. s.27.22

 P. Smiraglia, Richard. Describing music materials. Lanham: Rowman Littlefield. 1996. s.5. 23

 Egen översättning.24
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Ett citat av Lars Liliestam som vi kommer att återkomma till senare i studien sammanfattar denna 

uppfattning kring populärkultur;  

Det är påfallande att även icke-akademiker ofta tycker det är konstigt att forska om populärkultur. Det är 
exempelvis inte ovanligt att journalister raljerar över forskning om populärkultur. Synsättet att populärkultur inte är 

värt att tas på allvar, att den är ytlig eller oväsentlig, eller att den inte bör, ska eller kan analyseras, tycks finnas även 
bland populärkulturens publik. Det här är i så fall ett ganska flagrant fall av kulturell dominans, där kulturelitens 

synsätt övertagits av populärkulturens egen publik.   25

Även forskning kring videokonst verkar hålla med Liliestam. Max Liljefors skriver i boken 

Videokonsten;  

Sedan videon började tas i konstnärligt rum för ungefär fyra decennier sedan har den kommit att inta en viktig, 

för att inte säga dominerande ställning i samtidskonsten. Ändå betraktas videon fortfarande i hög grad som en 
”alternativ” konstform i förhållande till måleri och skulptur. 

Liljefors skriver vidare; 

Videokonstens histografi och teoretisering är inte på långa vägar like utbred som de äldre konstformernas och 
dess position i det kommersiella konstsystemet av gallerier och samlare är fortfarande inte särskilt starkt. Detta är 

onekligen en smula märkligt då video idag är ett av konstnärernas vanligaste arbetsverktyg.  

Det som saknas inom forskningen kring musikvideor är enligt musikvetenskapen en bildanalys som 

gör det möjligt att finna synkpunkter mellan musiken och bilderna. Här kommer denna uppsatsen 

och konstvetenskapen in och kan bidra med just det. Den populärkulturella forskningen poängterar 

att stigman kring just populärkulturer behöver brytas ned för att visuella kulturer inom 

populärkultur ska tas på allvar. 

Videokonsten som medium har en lång historia under 1900-talet. Den föddes ur television och film 

industrier och blev långsamt en konstnärlig praktik under 1960-talet. Under 1970-talet började 

videokonstens estetik att bli associerad med konceptuell konst som var skapad av idéer så väl som 

bilder. Generellt etablerade sig produktionen, utställningen och kritiken av videokonst under 1980- 

 Liliestam, Lars. Va? Kan man forska om rockmusik? i Kriser och förnyelse. Humanist-dagboken nr 11. 271-278. 25

1998.
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och 1990-talet i nord Amerika och europa  men redan under 1970-talet fanns det instanser, 26

exempelvis Musée national d’art moderne i Paris som samlade på internationell videokonst.  Under 27

det senaste årtiondet har den utspridda användningen av smarta telefoner kraftigt påverkat 

tillgången till alla videomaterial på internett. Detta påverkar också på vilket sätt videokonst 

produceras och upplevs.  Den Kinesiska elektroniska samtidskonsten innehåller ofta filosofiska 28

referenser till dåtiden till skillnad från den nordamerikanska och europeiska elektroniska 

samtidskonsten konsten som mer ofta lutar mot “self-expression”.   29

Genom videokonst kan vi inte längre identifiera vart verket vi observerar existerar, det existerar 

överallt och ingenstans alls. Den modernistiska idén, skriver Honour and Fleming, handlar om att 

makten hos ett verk ligger i spänningen mellan världen verket representerar och materialen de 

formar.  Vart ligger då makten inom videokonsten? Många konstnärer uppfattade videon som ett 30

redskap för att skapa nya alternativ till etablerad media och kommersiell television. Genom tidiga 

försök till oberoende tv-utsändningar strävade många konstnärer efter att skapa en elektronisk 

gräsrotskultur för och av folket. En av videokonstens viktigaste uttrycksformer har också blivit 

dokumentationen av olika samhällsfenomen.  Main Hedlin Hayden’s Video Art Historicized - 31

Traditions and Negotiations undersöker mekanismerna av videokonstens historieskrivning. Genom 

att undersöka olika narrativ om videokonst betonar boken den djupgående och spridda 

tveksamheten, men också ansträngningarna till att förhandla om traditionella koncept och metoder 

inom konsthistorien. Hayden skriver att postmodernistisk konst generellt definieras som ett bredd 

fält av konstproduktion samt, eran där media som fotografi och video inte längre kunde ställas åt 

sidan inom konstinstitutioner så väl som konsthistorien. Hon menar därför att videokonsten är en av 

de avgörande fenomenen som tvingar idéen om konst att omprövas, mindre strikt.  Hayden 32

 Hartney, Mick. Video art. Grove Art Online. 2003. https://www.oxfordartonline.com/groveart/view/10.1093/gao/26

9781884446054.001.0001/oao-9781884446054-e-7000089276. 2019-10-20.

 Liljefors, Max. Videokonsten. Lund: Studentlitteratur, 2005. s.9.27

 Hartney, Mick. Video art. Grove Art Online. 2003. https://www.oxfordartonline.com/groveart/view/10.1093/gao/28

9781884446054.001.0001/oao-9781884446054-e-7000089276. 2019-11-15.

 M. Ippolito, Jean. Electronic Media Art from China: New Visions Bring Messages from the Distant Past. Leonard. 29

Volume 50, Number 2. Cambridge: MIT Press. 2017. s.160-169.

 Honour, Hugh. Fleming, John. The Visual Arts: A History. Sjunde Upplagan. New Jersey: Pearson Education, 2010 s.30

896.

 Liljefors, Max. Videokonsten. Lund: Studentlitteraturen, 2005. s.8.31

 Hedlin Hayden, Malin. Video Art Historicized Traditions and Negotiations. Dorchester: Ashgate Publishing limited, 32

2015. s.184.
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poängterar vidare att en avsaknad av post-koloniala teorier inom fältet av videokonstens 

historieskrivning skapar en blindfläck i kontexten och hon efterlyser vidare teoribildning inom 

området.  Som Hayden poängterar finns det en bredd av olika historieskrivningar som rör 33

videokonst. Vilken är då videokonstens specifika särart? Max Liljefors poängterar i Videokonsten, 

en introduktion att det inte är avbildandet, eftersom videon delar den egenskapen med alla andra 

bildmedier. Inte heller registrerandes av omvärlden är unikt, det delas med andra medier som brukar 

linsoptik exempelvis filmkameran och stillbildskameran. Återgivandet av rörelse finner vi även 

inom film, så det blir inte heller en säregenskap. Videon blir alltså inte en beteckning på ett eget 

självständigt medium utan en vidare utveckling av TV-mediet.  Den Japanska film- och video 34

konstnären Takahiko limura tas upp som ett exempel av Liljefors. Takahiko har systematiskt 

kartlagt den rörliga bildens struktur sedan början av 1960-talet. Han talar likt Björnberg om 

lingvistiken inom videor. Takahiko jämför bildserier med språk, som ofta innehåller en mer logisk 

struktur. Han menar att en enskild bild inte bör undersökas för sig utan istället “läsas” som genom 

bildens sytax.   35

1.8  Disposition och avgränsningar 
För att hjälpa dig som läsare att orientera dig genom denna uppsats är den indelad i åtta kapitel med 

sammanhörande underrubriker. Det första kapitlet med sina underrubriker presenterar information 

kring frågeställning, metodik samt motiveringar och tidigare forskning publicerad på relevanta 

områden. Detta inledande kapitel följs av två djupgående analyser av dels vår musikvideo samt vårt 

videokonstverk. Respektive analys börjar med en denotativ beskrivning med hjälp av delar av  

D’allevas analys schema för performance- och videokonst samt digitalkonst. Denna denotativa 

analys följs av en konnotativ tolkning. Detta analyserande kapitel följs av en slutdiskussion som 

besvarar studiens frågeställningar. Studien avslutas med en presentation av framtagna resultat samt 

en sammanfattning av uppsatsens innehåll. Vidare följer en käll- samt bildförteckning. Eftersom 

musikvideor är en sammansatt konstform där ofta ett samarbete mellan olika typer av konstnärer 

resulterar i en färdig musikvideo kan det bli problematiskt att undersöka vissa personliga kopplingar 

mellan artisten och verket. Jag kommer därför att benämns artisten Joy M’Batha som konstnären 

men vill poängtera att jag är medveten om att det finns fler personer bakom verket.  

 Hedlin Hayden, Malin. Video Art Historicized Traditions and Negotiations. Dorchester: Ashgate Publishing limited, 33

2015. s.187.

 Liljefors, Max. Videokonsten. Lund: Studentlitteraturen, 2005. s.45.34

 Liljefors, Max. Videokonsten. Lund: Studentlitteraturen, 2005. s.58.35
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2. Analys av musikvideo 

Nedan följer djupgående analyser av våra två konstverk. Analyserna består av en denotativ 

beskrivning, analys baserad på D’Allevas analysfrågor samt en tolkande konnotativ analys.  

2.1 PUSS 

Bild 2. 

Denotativ beskrivning  
Videon är tre minuter och 59 sekunder lång.  

A. Förberedande scener över styling av systrarna samt deras klättring upp till taket.  

B. Porträtt av alla syskon. 

C. De två äldre systrarna röker med ett sidoporträtt av artisten in-klippt i bilden.  

D. Sidoporträttet av artisten övergår till att ta över hela bildrummet med de två yngre sykonen 

dansande i bakgrunden. 

E. Klipp till scen där alla syskon skapar en tio eggad stjärna tillsammans med sin händer. 

F. Fyra ihopklippta scener där var och ett av syskonen mimar framför kameran i slowmotion med 

andra syskon dansande i bakgrunden. 

G. Gemensam dansscen med inslag av porträtt mimande mot kameran. 

H. De två yngsta systrarna ses sittandes ner lekandes med att klappa sina händer mot varandra. 

I. Gemensam dans. 
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J. Syskonen står stilla med ryggarna mot kameran i motljus med armarna uppsträckta mot 

himmeln.  

K. Scen E upprepas. 

L. Scen F upprepas. 

M. Artisten och en av de yngre systrarna visas ensamma i bild när de mimar till musiken. 

N. Avslutande scen i en tagning där kameran rör sig från scen B med de rökande äldre systrarna, 

visar artisten stående och avlutar med scen G där de yngre systrarna leker.  

O. Avslutande klipp efter svart bild visar en telefon-filmad video som uppfattas som att artisten 

själv har filmat över inspelningen.  

How to Write Art History av Anne D’Alleva, Performance och video konst  

Den första scenen av musikvideon verkar vara oplanerad likt den sista scenen. Huvudscenen 

upplevs som planerad. Artisten möter publikens blick och skapar en kontakt, samtidigt som hon 

mimar till musiken. Utöver det deltar publiken inte i uppträdandet. Publikens reaktion blir därför 

mindre styrd av artisten. Artisten har inte adderat något övrigt till inspelningsplatsen utöver sig själv 

och sina systrar. Platsen verket tar plats på är av betydelse då man genom turning torso kan se att 

det är artistens hemstad. Taket som verket spelas in på representeras i låttexten då artisten sjunger 

”Om man vill va på toppen, måste man va beredd på att falla och dö”. Texten i låten används vidare 

som synpunkter till ordet “puss” som är ett genomgående tema och visas i bild genom två systrar 

som gör ger luftpussar till varandra. Även svindlande ”höjd” visas igen genom inspelningsplatsen 

på taket. Utöver låttexten finns dialog med i korta bitar av videon. När M’Bathas syster Olivia 

Simone M’Batha visas gå igenom en dörr för att ta sig upp till taket säger hon ungefär ”My boobs 

are power” även i det avslutande klippet säger artisten själv ”Wow vad fint det är här”. Musiken 

används som takt genom rörelserna i videon. Den instrumentella delen i början av låten samt de tre 

första låttext-raderna visar förberedelserna inför videon. Detta intro visar en scen över artisten där 

hon rör sig i takt med musiken. Övriga rörelser i verket inkluderar dansande till musiken, mimande 

till musiken, de två äldre systrarna som röker, systrarna som tillsammans bildar en tio eggad stjärna 

med sina händer, scener där de pussar varandra på kinderna, scener över de två yngre systrarna 

sitter ner och leker med att slå händerna emot varandras samt alla systrar som står tillsammans i 

motljus med armarna lyfta upp mot himmeln. Artistens kropp är inte specifikt representerad i 

videon. Dock visas hon mer i videon än hennes systrar vilket visar på att hon är verkets 

huvudperson. Artisten bär en orange t-shirt under en stor tovad kappa i vitt, rosa och orange genom 
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hela videon. På huvudet bär hon en tovad hatt i samma kulör som kappan. Hon bär även ett par 

högklackade, lårhöga mettalfärgande boots i roséguld. 

How to Write Art History av Anne D’Alleva, Digital konst 

Den digitala teknikens roll i verkets skapande är till största delen produktions-mässig. Från ett 

estetiskt perspektiv kan man utläsa en tydlig början och slut i verket genom hur formell/informell 

kamera-estetiken är. I början av verket ser kamerarörelserna ut att ha filmats utan stativ vilket 

skapar en mer informell känsla som kontrast mot de mer statiska kamerarörelserna som vi ser i 

huvuddelen av verket. Likt detta ser vi användandet av en helt annan kamera, eller i alla fall ett 

övertalande försök till att efterlikna en mobilkamera, i verkets slut vilket ger den avslutande delen 

av verket en mer informell känsla. Genom användandet av en filmkamera för skapandet av verket 

öppnas möjligheter till att fånga rörelser på ett sätt som andra medier inte kan. Genom att använda 

sig av formell/informell kamera estetik skapas en snarare dröm-lik tendens i verket. Den informella 

början bryts tydligt av när huvuddelen av verket med hela syskonskaran klädd i färglada kläder 

dansar, pussas och mimar till musiken komponerat av formell kamera-estetik. Eftersom kameran 

och vidare bildrummet blir mer statiskt sugs betraktaren in i en upplevelse av musik, färg och 

rörelse som sedan bryts av med mobil-estetiken som blir en symbol för uppvaknandet ur drömmen. 

Det medvetna försvinner ur verket och skjutsas tillbaka till verkligheten genom det skakiga 

bildrummet.  

Konnotativ beskrivning 

De sociala verkligheter som undersöks verkar vara kampen för lyckan och systerskap. Politiskt sett 

så kan ”Om jag velat må bra så hade jag gjort det idag antar jag” ses som en slänga mot det svenska 

systemet för behandling av ohälsa som inte räcker till. Taket tolkar jag som en metafor för lyckan 

som kommer till ett pris om/när man trillar ner. Malmö som vi ser representerad genom turning 

torso visar på vart verket har filmats. Att verket tar plats där kan ha att göra med att det är artistens 

hemstad. Men eftersom turning torso visas så tydligt tolkar jag det som en viktigare symbol än så. 

Kanske är det viktigt för artisten att visa vart verket har filmats för att visa upp den kultur som inte 

produceras i vår kulturhuvudstad Stockholm. Vi vet även från tidigare att artisten bodde i Malmö 

när hennes mamma tog livet av sig. Kanske är fallet från taket en representation av det. Utanför 

verkets gränser finns en bullrande stad och fler personer med tillgång till deras oas på taket. Inget av 

detta visas utan fokuset ligger på systrarna som får utrymme att visualiseras ensamma på taket. Det 

berättas vilket pris lyckan kommer till. Hur känslan är när man är i toppen av ruset. Dit man ska 
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efter lyckan, dit vill man fortfarande anlända som sig själv. Men det berättas även om vägen till 

lyckan. Artisten berättar historien genom henne själv när hon mima mot kameran men även genom 

hennes systrar när de mimar mot kameran. Kanske är det ett försök till att förmedla att det inte bara 

är artistens historia vi får ta dela av, utan flera personers berättelse. Ett före och ett efter 

representeras av introt där man får se förberedelserna inför filmningen samt mobiltelefonklippet där 

artisten själv filmar när hon råkar snubbla på taket som en viktig metafor för fallet mot döden. 

Dessa introducerande och avslutande scener i verket skapar själva strukturen i berättelse. De visar 

klättringen upp till taket och även fallet ner. Huvudscenen skapar rörelserna inne i ”lyckan”.  

Systerskapet kommuniceras via personerna som deltar i verket. Lyckans skörhet kommuniceras via 

texten och platsen verket filmas på. Det som är kännetecknade för vår tid och vårt sammanhang är 

det abstrakta narrativet men även fokuset på systrarna som kan ses som en hyllning till feminismen 

som ett systerskap. Färgerna och excentriska kläderna visar tillhörigheten hos en genre inom indie-

pop.  Titeln på verket har tydliga kopplingar till låtens refräng genom meningen ”P-U-S-S på daj". 36

Även i bilddelen av verket har titeln betydelse då systrarna kastar luft-pussar till varandra. Artisten 

är aktiv främst inom hiphop och rap men just PUSS sträcker ut en hand mot indiepopen. Indiepopen 

som delvis kommer ifrån 1960-talets tjejgrupper stärker den feministiska andan som är synlig i 

verket. Dans är ett återkommande inslag i verket. Jag tolkar det som en symbol för hur skaparna av 

verket känner för det dom har skapat. Att det är musik att dansa till, kanske till och med festa till när 

man adderar cigarett-rökandet till dansen. Systrarna skapar tidigt i verket en tioeggad stjärna 

tillsammans. En vanlig stjärna har traditionellt fem eggar, att undersöka potentiell betydelse av den 

tioeggade stjärnan har inte lett fram till någon ytterligare information. Denna symbol kommer 

därför att lämnas utan vidare tolkning. De två yngre systrarnas scen över deras lekande läser jag 

som en kontrast till de äldre systrarnas rökande. Jag tolkar detta som en visualisering av åldrande 

där man går ifrån att vara ett lekande barn till en ung vuxen där man istället samlas runt delandet att 

en cigarett. Artisten som inte delat i någon av dessa aktiviteter utläser jag istället som någon som 

observerar dessa ritualer. Kanske observerar hon förloppet från ett rent, ovetande, lekande sinne till 

ett mer medvetet, eftertänksamt sinne. Jag utläser vidare denna tolkningen i  textraden “Jag hatar 

att tiden går för fort men jag älskar fart”. Verket visas upp på videoplattformen YouTube och i 

detta forum skapas interaktionen mellan betraktaren och konstnären. I forumet är verket också alltid 

tillgängligt gratis för betraktaren. I samband med videon visas statistik på hur många gånger videon 

 Indie pop. Allmusic, 2010-10-15. 2019-05-0736
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har spelats upp, det finns möjlighet att ”gilla” eller ”ogilla” videon och även resultatet av antal 

”gilla” eller ”ogillar” visas upp för betraktaren. Under videon visas information om när videon 

publicerades samt vem den publicerades av. Det finns även möjlighet att ”kommentera” verket. 

Dessa kommentarer visas under verket och här kan även den som har laddat upp verket svara på 

kommentarer. Jag vill poängtera verkets publicerings forum då det visar på dess koppling till 

populärkulturen. YouTube är ett av den vanligaste plattformerna att publicera musikvideor på och 

lättillgängligheten i verket förstärker en känsla av populärkultur. Hade verket placerats i ett annat 

rum, ex visning i biograf eller galleri/museum tror jag att exklusiviteten och kopplingen till 

”finkultur” har ökat. Verket har i sig själv inte några fysiskt interaktiva drag. Mentalt skapas dessa 

utav artisten och systrarnas ögontakt och mimande mot kameran. Plattformen som används för att 

visa upp verket bjuder dock in till interaktion. Betraktaren kan där ha stor betydelse. Får verket 

många ”ogilla” kan det bli mindre attraktiv för en betraktare att ta del av. Genom att betraktaren får 

vara deltagande i verket genom plattformen, YouTube, kan en gemenskap skapas mellan de 

personer som väljer att kommentera verket. Likt hur konstnärer kan påvisa sitt konstnärskap genom 

att symbolisera det i sina konstverk, visar även artisten på sitt yrke i detta verk. Genom att visa upp 

sig själv som fokus punkt i verket samt att mima mot kameran visar Joy M’Batha att hon är artisten, 

och att det är viktigt att bli kopplad till sitt yrke.  

2.2 Diffraction: Objects 

Bild 3. 
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Denotativ beskrivning 
Videon är 23 minuter och 19 sekunder lång. 
Scener delas här in i den ordning de visas upp för betraktaren: 

A. Videon börjar med en scen över konstnärens händer som vilar på en platt yta som är täckt av 

färgstänk i olika kulörer. I konstnärens vänstra hand håller hon bitar av elkabel i olika färger 

som hon sedan placerar på den platta ytan. 

B. Den platta ytan visas, nu med frostade och ofrostade glasbitar vilandes på den. Konstnärens 

händer kommer in i bilden och adderar en stor grankotte till glasbitarna. Konstnären fortsätter 

scenen genom att placera glasbitarna i kottens utrymmen. Vissa glasbitar ramlar ner från den 

platta ytan. Konstnären vrider sen på kotten så att de resterande glasbitarna ramlar tillbaka ner 

på den platta ytan. Konstnären tar ut sina händer ur bilden.  

C. Vi ser samma glasbitar på samma platta yta. Andra blandade saker har adderats till ytan, så som 

två silvriga gafflar, en stor fjäder samt ett förstoringsglas som har monterats över ytan. 

Konstnärens händer gör entré i bilden med ett gammalt svart-vitt fotografi av en vit kvinna 

omringar av fem vita barn i olika åldrar. Konstnären för fotografiet fram och tillbaka under 

förstoringsglaset och förstorar ansiktena av de fotograferade. När konstnären förstorar kvinnans 

ansikte stryker hon försiktigt bilden med handen.  

D. Den platta ytan visas utan objekt vilandes på den. Konstnärens händer kommer in i bilden 

bärandes på en grön trälåda. På lådans lock finns en bild av en ung vita kvinna. Konstnären 

stryker handen över lådan samtidigt som hon öppnar den. Inuti lådan ligger små vita kuber, 

papper och en liten skulptur av ett barn. Konstnären tippar lådan fram och tillbaka så att 

objekten glider fram och tillbaka inuti lådan. Sedan plockar hon upp skulpturen av barnet och 

vrider och vänder på den framför kameran. Konstnären bläddrar sedan igenom papperna i lådan 

innan hon tillslut stänger locket. Hon lämnar hennes händer på lådan i ett par sekunder innan 

hon tar ut dom ur bilden och lämnar endast lådan på den platta färgstänkta ytan kvar i bilden.  

E. Konstnären placerar en small rektangulär trä låda på bordet. Lådans exteriör visas upp för 

kameran när konstnären vänder och vrider på lådan i sina händer. Långsamt öppnar hon lådan 

och den ger ifrån sig ett ljust knorrande ljud. Inuti lådan ligger träpinnar med tejp delvis lindat 

runt dom. Konstnären plockar upp pinnarna, vrider och vänder på dom framför kameran och 

placerar sedan tillbaka dom i lådan. Sedan stänger hon locket till lådan och stryker handen över 

den innan hon tar ut sina händer ur bilden och lämnar lådan ensamt kvar.  
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F. Konstnärens händer kommer in i bilden bärandes på en plastförpackning med fyra burkar i samt 

en vit halvfärdig byst. Konstnären plockar upp bysten och vrider och vänder på den framför 

kameran samtidigt som hon stryker den med händerna. Hon plockar sedan upp en av burkarna 

som har ord skrivna på den som läses; “GREY-GO-AWAY” och “BIRD SONG”. Hon plockar 

upp nästa burk där man kan läsa; “SPRING NIGHT” och “AIR”. Den tredje burken läses; 

“MOON LIGHT” och den fjärde “CLOUD SHADOW”. Sedan placerar hon tillbaka alla objekt 

i plastförpackningen.  

G. Konstnären placerar en svart portfölj på den platta färgstänkta ytan. Hon öppnar portföljen och 

de olika natur-objekt som ligger inuti tar upp hela bildrummet. Konstnären plockar upp olika 

objekt ur väskan och vrider och vänder på dom framför kameran. Hon plockar upp en fjäder, 

torkade löv och en glasburk fylld med torkad grönska. Hon placerar sedan objekten tillbaka i 

portföljen och videon avslutas. 

How to Write Art History av Anne D’Alleva, Performance och video konst 

Konstverket innehåller flera delar av rekvisita vilket talar för att verket inte är improviserat. 

Konstnären interagerar inte med publiken på något formellt sätt. Kanske finns det en tanke kring att 

endast visa ett par händer som interagerar med objekt, där kan en känsla av ett det är ens egna 

händer som interagerar med objekten födas. Utrymmet består av en platt yta med färgstänk som är 

av viss betydelse för verkets helhet då den kan tolks som en representation av konstnärens yrke. 

Ljuset som faller in i videon kommer från bottnen av bildrummet och skapar starka skuggor från 

både konstnären och hennes objekt. Endast en ljuskälla kan utläsas. Ljudbilden i verket består av 

ljuden som uppstår när konstnären interagerar med hennes objekt. Mikrofonen upplevs att vara 

placerad både nära artisten själv då hennes rörelser är hörbara, men också nära den platta ytan då 

ljuden som producerade av hennes interaktioner med objekten låter lika högt. Effekten blir en 

förstärkning av den visuella upplevelsen av att utforska ett material då vi inte bara ser hur det 

undersöks utan även hör det. Gesterna som används fungerar på ett liknande sätt. Konstnärens 

delvis undersökande delvis smekande gester förstärker den ljudbild vi får av hennes undersökande. 

Konstnärens kropp representeras endast av hennes ständigt undersökande händer.  

How to Write Art History av Anne D’Alleva, Digital konst 

Den digitala teknologins roll i Xin’s verk blir mer dokumenterande än något annat. Filmkameran 

används endast ur en statisk vinkel och upplevelsen av bildrummet är därför samma under hela 

verkets lopp. Även mikrofonen upplevs som statisk då ljudbilden ligger på en konstant nivå genom 
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hela verket. Även här ger användandet av en filmkamera för skapandet av verket möjligheter till att 

fånga rörelser på ett sätt som andra medier inte kan. Verklighetsuppfattningen blir bredare när video 

och ljud får samarbeta på detta sättet. Scenernas längd är ordnad i en stigande och sedan fallande 

ordning. Scen A tar upp 45 sekunder av verkets längd, och de följande fyra scenerna stiger ojämnt i 

längd. Verket når sin peak under scen E som varar längst av alla scener. De följande två scenerna 

faller i längd. 

Konotativ beskrivning 

Xin’s Diffraction: Objects beskrivs av konstnären som en studie av former och den kreativa 

processen av att hitta, observera, samla och undersöka.  Tanken om att göra konstprocessen till 37

konst är en gammal tradition. Från den kinesiska Ming dynastin  kan vi se flera målningar av 38

literati som undersöker konstobjekt. Denna tendens kan även kopplas till tidiga europeiska 

konsttraditioner där ens profession visas upp genom att göra den till konst vilket kan ses i 1600-tals 

konst av bland annat Judith Leyster och Rembrandt. Detta påvisas vidare via den platta ytan som 

verket tar plats på. Denna platta yta är täckt med fläckar av färg, något som igen påvisar 

konstnärens profession. Ett annat lager av av målningen är kopplingen till den moderna kinesiska 

konstströmningen som har funnits sedan 90-talet där uttryck för utlärning kan uttydas. Ett exempel 

på detta är målningen Taking a picture in fromt of tinanmen square av Wang Jingsong från 1994.

!   

Bild 4. 

 Culture trip. 12 Up and Coming Chinese Video Artists. 2017-02-24. https://theculturetrip.com/asia/china/articles/the-37

rise-of-chinese-video-art-top-10-artists-to-watch/. 2019-10-20.

 år 1368-164438
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Där visar konstnären den historiskt laddade platsen i ett satiriskt uttryck som inbjuder till studie 

kring platsens historia och dess funktion i dagens samhälle. Likt detta studerar Wang Xin bilder av 

vita västerländska personer och halvfärdiga byster, kanske som kopplingar till hur den västerländska 

konsten inspirerade vissa kinesiska konstnärer under 1900-talet. I kontrast till dessa västerländska 

symboler undersöker konstnären diverse torkade grönska som drar tankarna till traditionell kinesisk 

medicin. Dessa underliggande symboliker av utlärning och undersökande följer den kinesiska 

traditionen av utbildning av dess publik. Tillgång till mikrofoner av högkvalitet i denna moderna 

tidsperiod är stor. Vilken mobiltelefon, smart-platta eller laptop-mikrofon som helst producerar en 

klar ljudbild. Detta gör konstverkets grusiga ljudbild till ett tydligt medvetet val. Likt andra 

medvetna val kring konst så kommer det oftast från ett tydligt ändamål från konstnären. Dessa 

ändamål kan vi såklart endast spekulera kring men genom att koppla konstverket till sin samtid kan 

vi leta efter ledtrådar. Samma år som Wang Xin’s konstverk släpps stiger fenomenet ASMR’s  39

populäritet. Diffraction: Objects ljudbild berättar den visuella historien kring Wang Xin’s rörelser 

framför och bakom kameran. Hennes objekt skapar ljud när dom hanteras, vi hör det gnisslande 

ljudet av en låda som öppnas, det klinkande ljudet av glasbitar som faller ned på den platta ytan 

samt ljudet av papper som bläddras igenom. Denna typen av ljudkonst som populärkulturen har gett 

namnet ASMR kallas olika namn beroende inom vilket forskningsfält det undersöks i, inom 

konstfältet kallas det vanligtvis för ljudkonst.  Det huvudsakliga fältet inom ASMR som kallas 40

Auditory ASMR definieras av att objekt tillsammans med händer skapar en ljudbild.   41

3. Diskussion 
I detta avsnitt förs en slutdiskussion som anknyter till studiens syfte och frågeställning. Materialet 

tolkas utifrån studiens teori av narrativa bilder samt det metaforiskt narrativet och verken kommer 

att benämnas som PUSS samt som DO för Diffraction: Objects. 

Temporalitet är ett gemensamt drag för båda verken då betraktaren behöver avsätta ett visst tidsrum 

för att kunna uppleva verken. PUSS upptar nästan fyra minuter av betraktarens tid och är uppbyggd 

med en tydlig början och slut. Vi kan här också utläsa hur musikvideon förhåller sig tydligt till sin 

låts längd. Verket består av 15 scener. DO upptar 23 minuter och 19 sekunder och består av sju 

 Autonomous sensory meridian response eller ASMR är en fysisk sensation som ofta beskrivs som en låg grad av 39

eufori

 Tate. Art terms. Sound art. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/s/sound-art. 2019-10-20.40

 ASMR University, History of ASMR - Early ASMR Artists. https://asmruniversity.com/history-early-asmr-artists/. 41

2019-10-20.
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scener. DO har till skillnad från PUSS ingen markerad början eller slut på sitt verk. Dock kan det 

utläsas början och slut i hennes separata scener, där hon antingen introducerar ett objekt in i 

bildrummet eller introducerar sina händer in i ett bildrum med ett redan existerande objekt. Likt 

detta kan avslut utläsas ur hennes separata scener, DOs scener avslutas med att Wang packar ihop 

objekt eller tar ut sina händer ur bildrummet. Vid undersökning av narrations-strukturer visar PUSS 

inte bara en tydlig början och avslut utan använder sig också av upprepningar av scener samt 

slowmotion då aktörerna i videon mimar mot kameran, vilket är ett vanligt inslag i musikvideor.  42

DO visar som tidigare nämnt narrations-strukturer i sina separata scener men inte genom hela verket 

i sig. Det DO istället visar upp är tydliga bildflöden där övergångarna görs genom att klippa till en 

svart bild och sen påbörja nästa scen. Ramen som verken skapas inom skiljer sig markant åt. En 

musikvideo skapas utifrån en färdig låt och PUSS visar tydligt hur videon förhåller sig till låten och 

konnoterar dens innebörd genom symboler. DO som i sig är huvudkonstverket skapas inte inom 

ramen för något annat än sin egen betydelse.  

En likhet som verken visar upp är dock användandet av verkens titlar. PUSS visar tydligt upp sin 

koppling till titeln både genom låttext och luft-pussar. DO visar lika tydligt upp sin koppling genom 

objekten som tar huvudrollen i verket samt genom ordet Diffraction som stavas med K på svenska 

och innebär att ljuset bryts. Här kopplar jag det till hur ljuset bryts genom linsen på kameran som 

filmar verket. PUSS använder sig av både låttext, musik och dialog genom verket medan DO endast 

använder sig av ljudet som framställs när Xin’s händer interagerar med objekten. Däremot upplever 

jag ljudbilden i PUSS som mer statisk eftersom att ljudet i huvuddelen av verket är adderad efteråt. 

DO’s ljudbild upplevs mer naturligt eftersom det upplevs att vara inspelat samtidigt som den 

visuella delen av verket. En tydlig huvudperson kan utläsas ur båda verken, PUSS visar fokus Joy 

M’Batha medan DO visar fokus på Wang Xins händer som i detta fallet blir till huvudpersonen. 

Genom huvudpersonen eller ‘agenten’ följer vi videons förlopp. Kopplingar till populärkulturella 

tendenser utläser jag ur båda verken, dock ur olika perspektiv. I PUSS ser vi det genom dess 

publiceringsforum samt genom den avslutande delen av klippet är bildrummet har förminskats ner 

till mobilkamera storlek likt videor filmade via bland annat Snapchat. I DO ser vi det genom dess 

likheter till fenomenet ASMR. Publiceringsforumen för verken skiljer sig åt enormt. PUSS 

publiceringsforum har tidigare diskuterats som koppling till populärkulturer. DO fanns tidigare 

tillgänglig på publiceringsforumet Vimeo men har nu plockats ner från deras sida. Verket finns 

 Janney, Robbie. 4 Iconic Music Video Effects You Need To Know. Shutterstock Blog, 2018-08-09 https://42

www.shutterstock.com/blog/4-tricks-shooting-music-videos. 2019-10-20.
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numera hos Artist Pension Trust som ger konstnärer långsiktig ekonomisk säkerhet.  Verken skiljer 43

sig alltså åt i sin tillgänglighet. Båda konstnärerna har i dessa verk till viss del avvikt från det som 

dom har varit eller kommer att bli förknippade med. M’Batha anses mest vara aktiv inom scenen för 

hiphop och rap, här ser vi henne framföra en indie-pop låt. Wang arbeta numera oftare i 

installationsform med fokus på kritik mot den organiserade konstvärlden, gärna i färgerna rosa.  

Det som D’Alleva’s analys visade på hos PUSS var att narrations-strukturen upplevdes som 

drömlik. Som kontrast till det upplever jag DO som en lång studie där konstnären imiterar 

medvetandet genom de långa scenerna. Varje scen kan upplevas som en tankeprocess där 

konstnären och betraktaren tillsammans tänker; Vad är det här? Hur uppför det sig? Vad händer om 

jag gör såhär? Jag upplever det tydligt i klippet där hon placerar glasbitar inuti kottens hålrum. 

Dock anser jag att det finns korn av undersökande även i PUSS. M’Batha tar i klippen över de 

lekande/rökande systrarna även hon en observerande roll. Båda verken brukar även symboler för att 

förstärka sina budskap. PUSS använder sig av ett tak som inspelningsplats för att förstärka känslan 

av att klättra upp till lyckan och risken av att falla ner från lyckan. DO använder sig av en färgstänkt 

platt yta för att förstärka vikten av hennes yrkesroll. De sociala verkligheter som undersöks skiljer 

sig från varandra. PUSS undersöker vägen till lyckan och feminism medan DO tycks undersöka 

utlärningstradtioner och form-studier. Verken är skapade med åtta års mellanrum och i vilt skilja 

kulturella sammanhang. Tidsperioden påverkar PUSS genom valet av publiceringsforum och det 

kulturella sammanhanget läser jag ur hennes klädsel där en artistkultur kan utläsas. Tidsperioden 

påverkar min läsning av ASMR hos DO och det kulturella sammanhanget påverkar min läsning av 

utlärnings-tendenser. 

4. Slutsats 
Syftet med denna uppsats har varit att genom bildanalys undersöka Joy M’Batha’s musikvideo 

PUSS samt Wang Xin’s videokonstverk Diffraction: Objects för att finna verkens likheter samt 

skillnader. Poängen med att jämföra dessa olika konstformer var att uppmärksamma konsten som 

existerar i fin rummet och den som inte gör det. Konstverken har analyserats genom en kombination 

av D’Allevas analyscheman för video/performace konst, D’Allevas analysschema för digital konst 

samt Barthes semitiska analysmetod. Jag kommer att dela upp min slutsats i två delar. En som 

redogör för likheter mellan verken samt en som redogör för verkens skillnader.  

 Artist Pension Trust. About us. http://www.aptglobal.org/en/About. 2020-02-01.43
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4.1 Likheter 
Verken besitter båda en temporalitet i och med att betraktaren måste avsätta tid för att komma 

uppleva verket. Verken delar också bruket av narrationsstrukturer där det kan utläsas både en början 

och ett slut, dock i olika former. Dessa narrationsstrukturer stöttas även av verkens bruk av 

huvudperson/agent som betraktaren kan följa händelseförloppen genom. Symboler brukas i båda 

verken och förhöjer verkens innebörd. Verkens titlar spelar båda på innehållet i verken. Jag utläser 

både populärkulturella och undersökande tendenser i båda verken.  

4.2 Skillnader 
När vi går vidare till verkens skillnader vill jag igen redogöra för narrationsstrukturer som nämndes 

som av verkens likheter. Båda verken innehåller början och slut, men i helt olika former. PUSS 

bygger hela sin struktur kring börja-huvuddel-avslut medan DO applicerar denna princip på varje 

avskild scen istället för hela verket. Jag vill därför även poängtera det som en skillnad. En av de 

större skillnaderna är innanför vilka ramar som verken skapas. Som tidigare nämnt i diskussionen så 

skapas en musikvideo utifrån ramarna av den låt som den ska framställa och måste därför förhålla 

sig till den. Detta gör att videokonstverket har friare ramar att skapas inom. Den ram som 

musikvideon skapas i påverkar också dess ljudbild. Denna blir tidigare bestämd och någonting som 

videon måste förhålla sig till, och förhoppningsvis förhöja. Det medför att verkens ljudbilder skiljer 

sig åt. Verken undersöker vidare helt skilda sociala verkligheter och är skapade inom olika 

kulturella kontexter. Poängen med denna uppsats var att uppmärksamma konsten som existerar i 

finrummet och den som inte gör det. Det har gått att tydligt utläsa genom de publiceringsforum som 

verken existerar i. PUSS finns tillgängligt för allmänheten i den populärkulturella sfären, medan 

Diffraction: Objects inte finns tillgänglig för allmänheten.  
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5. Sammanfattning 
Denna uppsats har undersökt likheter och skillnader mellan den svenska artisten Joy M’Batha’s 

musikvideo PUSS och den kinesiska konstnären Wang Xin’s videokonstverk Diffraction: Objects. 

Detta har gjorts i syfte att uppmärksams den konsten som existerar i finrummet och den som inte 

gör det. Jag har även önskat uppmuntra till vidare analyser av musikvideor. Därför vill jag ännu en 

gång lyfta fram det Lars Liliestam skriver om populärkulturer i sin text Va? Kan man forska om 

rockmusik? 

“Det är påfallande att även icke-akademiker ofta tycker det är konstigt att forska om populärkultur. Det är exempelvis 

inte ovanligt att journalister raljerar över forskning om populärkultur. Synsättet att populärkultur inte är värt att tas på 

allvar, att den är ytlig eller oväsentlig, eller att den inte bör, ska eller kan analyseras, tycks finnas även bland 

populärkulturens publik. Det här är i så fall ett ganska flagrant fall av kulturell dominans, där kulturelitens synsätt 

övertagits av populärkulturens egen publik.”  

Den tidigare forskningen poängterar att populärkulturen och postmodernismens fragmentering gör 

flera hypoteser möjliga att utläsa i musikvideor beroende på vilket material man väljer att analysera. 

Men den har även efterfrågat vidare kulturteoretiska analyser, samt bildanalyser för att kunna 

avkoda symboler. Jag har därför baserat mina analyserna på Anne D’Allevas analysschema för 

performance/videokonst samt digitalkonst. Jag har valt att använda mig av dessa två av D’Allevas 

analysscheman eftersom de digitala aspekterna är mycket viktiga när det kommer till analyserandet 

av musikvideor. Jag har utelämnat vissa av D’Allevas analysfrågor eftersom jag anser att de inte är 

relevanta för mitt material.  Men jag har även lutat mig mot Roland Barthes semiotiska 

analysmetod. Jag har valt att använda mig av en populärkulturell kontext för att påvisa att 

populärkulturen finns överallt, inte bara inom populärkulturen. Som teoretisk utgångspunkt har 

denna uppsatsen utgått ifrån begreppet Narrativa bilder samt det Metaforiska narrativet. Det 

Metaforiska narrativet tog avstamp genom Hunor och Flemmings beskrivning av det i The Visual 

Arts: A History och visar på tankemönster och beteenden. Studiens diskussion har påvisats flera 

skillnader mellan verken, men även flera likheter. Vi ser skillnader i bland annat narrations-

strukturer, publiceringsforum och kulturella kontexter. Likheter finner vi i verkens temporalitet, de 

undersökande tendenserna samt bruket av symboler. 
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7. Bildförteckning 

Bild 1. Joy M’Batha, PUSS, video-still, 2018 

Bild 2. Joy M’Batha, PUSS, video-still, 2018 
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Bild 3. Wang Xin, Diffraction: Objects, multi media, 2010 

Bild 4. Wang Jinsong, Taking a picture in front of Tiananmen square, olja på duk, 1994 
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8. Bilagor  
PUSS 

Om man vill va på toppen 
Måste man va beredd på o falla o dö 
Det känns i hela kroppen 

Det är nåt visst med att stå på en så svindlande höjd 
Inte huvet först, jag vill va jag dit jag ska 
Nyfikenhet, undrar såklart vart man blir av 
Ska jag ta reda på det 
Jag har en bit kvar 
Tror jag 

Jag hatar att tiden går för fort men jag älskar fart 
Om jag velat må bra så hade jag gjort det idag, antar jag 
Jag hatar att tiden går för fort men jag älskar fart 
Om jag velat må bra så hade jag gjort det idag, antar jag 

P-U-S-S på daj 
Och T-A-C-K för maj 
Antar jag 

Om man vill va på toppen 
Måste man va beredd på o falla o dö 
Det känns i hela kroppen 
Det är nåt visst med att stå på en så svindlande höjd 
Inte huvet först, jag vill va jag dit jag ska 
Nyfikenhet, undrar såklart vart man blir av 
Ska jag ta reda på det 
Jag har en bit kvar 
Tror jag 

Jag hatar att tiden går för fort men jag älskar fart 
Om jag velat må bra så hade jag gjort det idag, antar jag 
Jag hatar att tiden går för fort men jag älskar fart 
Om jag velat må bra så hade jag gjort det idag, antar jag 

P-U-S-S på daj 
Och T-A-C-K för maj 
Antar jag 
P-U-S-S på daj 
PUSS PUSS PUSS PUSS 
Och T-A-C-K för maj 
TACK TACK TACK TACK
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