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Abstract             

Uppsatsen handlar om internetanvändare på Youtube och 4chans reception av ett videoklipp med 

performancekonst utförd av konststudenten Natacha Stolz. Många kommentarer uttrycker en stark 

och misogyn avsky mot verket och konstnären. Med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes artikel om 

reception, åverkan och klotter på offentliga nakenakter, Mary Russos teorier om den groteska 

kvinnokroppen samt Anders Fagerjords forskning om remixkultur på Youtube analyseras 

kommentarer och videoremixer på verket utifrån termer av kön, kroppslighet och gruppkultur på 

internet.      
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Inledning 

Why didn’t anyone in that room stand up and yelled: ”WTF ARE YOU DOING B**CH!!!? WHY!!”   1

Konststudenten Natacha Stolz framförde i mars 2010 sitt performance Interior Semiotics på ett 

evenemang kopplat till School of the Art Institute of Chicago. Senare lades ett klipp på verket upp 

på videosajten Youtube, men utan någon större mängd visningar. Några månader efter att det visats 

länkade en eller flera anonyma användare till Stolz video på bildforumet 4chan. Efter en vecka hade 

verket visats 400 000 gånger. Den här uppsatsen handlar om den reception Stolz verk har fått från 

de som kommenterar och gör videoremixer.  

I klippet syns Natacha Stolz genomföra Interior Semiotics framför en tyst publik i ett trångt rum. De 

första minuterna ägnar Stolz åt att med svårighet öppna en konservburk med helfabrikatet 

Spaghetti’O. När hon öppnat den häller hon det svarta innehållet i en kastrull och tillsätter vatten. 

Sedan rör hon om i kastrullen med sin hand och reciterar: ”Dirt is all around us. Everything is shit. 

We apply meaning, value and worth to the shit surrounding us. We live by this meaning and by our 

words. We live by worth and apply value. But everything is shit”. Yttrandet övergår i otydbara 

stavelser och stön medan hon börjar applicera burkens innehåll på sin tröja. Efter det ställer 

konstnären ner kastrullen, plockar upp en sax och klipper ett hål i sina strumpbyxor. Sedan tar hon 

på sitt kön varpå vätska börjar rinna därifrån. Kameran riktas mot publiken som ser chockad ut, 

medan strilande ljud hörs. Det avslutas med att Stolz torkar upp vätskan med sin tröja och går ut. 

Efter det applåderar och jublar publiken. Någon skriker ”Yeah! Art!”. 

Kommentarerna till klippet uppgår till 23 831 stycken den 5 maj 2014. Bland dem är aggressiva 

ifrågasättanden av konstnären och verket återkommande, vilket titeln på min uppsats antyder, som 

är tagen från en kommentar i materialet som lyder: ”How the fuck is this art? (…)”    Att Stolz ser 2

sig som en konstnär, att publiken applåderar på slutet och att någon i klippet dessutom ropar ”Yeah! 

Art!”, stör många. Många kallar både Stolz och publiken för ”hipsters”, gärna i sällskap med några 

väl valda invektiv och utropstecken. Men de obscena delarna verkar också uppröra. Att en ung 

kvinna medvetet gör sin kropp så grotesk förvånar många. 

Eftersom det var vid 4chans uppmärksammande av klippet som de många kommentarerna började 

genereras kommer jag delvis att fokusera på det forumet. Samtidigt är det omöjligt att göra detta på 
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ett bra sätt då 4chan inte har en arkivfunktion. De kommenterar och videos som finns på videosajten 

Youtube kommer därför att vara mitt huvudsakliga material, samtidigt som många av de som 

kommenterar har följt länkar från 4chan.  

Syfte och grundläggande frågeställningar  

Mitt syfte med uppsatsen är att analysera vad som händer när Natacha Stolz feministiska 

performanceverk Interior Semiotics, i form av ett videoklipp, möter 4chan och Youtube. Mina 

centrala frågeställningar är: hur kan man förstå receptionen av videon, i form av kommentarer och 

remixvideos, i termer av kön och kroppslighet? Varför ser receptionen av verket ut som den gör och 

hur är detta kopplat till den särskilda mobbliknande gruppkultur och uppmärksamhetsekonomi som 

finns på 4chan och därmed Youtube?  

Disposition 

I avsnitten teori och tidigare forskning presenterar jag viktiga begrepp för den kommande analysen.  

Därefter beskriver jag min metod kritisk diskursanalys. Sedan följer mitt materialavsnitt där jag 

presenterar materialet jag analyserar och det urval som jag har gjort. Analysdelen inleds med en 

kort introduktion. Därefter kommer delavsnittet Gruppidentitet där jag analyserar reaktionerna på 

publiken i klippet utifrån termer av gruppidentitet och språk på 4chan. Efter detta kommer 

delavsnittet Underkänd konst, där jag presenterar hur jag har använt mig av Sjöholm Skrubbes 

teorier kring reception av offentlig konst i relation till Interior Semiotics. Det tredje delavsnittet 

Natacha Stolz groteska kropp handlar om varför Stolz performance kan uppfattas som så 

provocerande, vilket jag analyserar med hjälp av Mary Russos teorier om den groteska 

kvinnokroppen. I det fjärde analysavsnittet Reception, remixer och visuella kommentarer visar jag 

hur remixande och adderande av andra element till konstverket i form av klipp, bilder och skämt 

används för att förlöjliga den disciplinerade konstblicken, ifrågasätta konstverkets estetiska status 

och normalisera samt korrigera verket. I min avslutande del sammanfattar jag hur mina 

frågeställningar besvaras i analysdelen.  

Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning har jag fokuserat på forskning om internetkultur, särskilt Youtube 

och 4chan. Eftersom mitt material finns på Youtube, men besökarna strömmade dit från 4chan i 

samband med att någon anonymt postade videon där 2010, vilket syns på både språk och beteende i 
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kommentarerna, så fokuserar jag på båda sajterna. Fältet internetforskning är stort och texterna 

många, och forskningen förändras allt eftersom den tekniska utvecklingen har gått framåt. De 

utopiska tendenser som man kan se i äldre akademisk text om internet har ersatts av en mer 

verklighetsförankrad dito, där faktiska beteenden och interaktion hos användarnas studeras, snarare 

än de utopiska aspekterna av de tekniska framstegen. Digitala miljöer ses numera i högre 

utsträckning som en förlängning av den fysiska verkligheten, och de lokala och kollektiva 

beteenden som finns där. Trots att digitala utsagor har andra andra former och att diskursen därför 

ser annorlunda ut till det yttre, så är hierarkier och makt fortfarande relevanta faktorer. De kroppar 

och privilegier som vi föds, eller inte föds med, följer med oss även till de digitala miljöer som vi 

rör oss i. Som Bromseth skriver i sin avhandling Genre trouble and the body that mattered som 

handlar om en lesbisk mejlinglista: 

 On the other hand, in spite of utopian beliefs that the internet is more democratic and socially equalizing  
 because of the absence of the body separating the typist from the text, social and cultural divides are re- 
 produced in internet contexts. Judith Butler’s statement, that bodies matter in differentiated ways (1993), is  
 also true online, through discursive productions and negotiations of cultural hegemonies.   3

Samtidigt har jag haft svårt att hitta genusvetenskapliga texter som berör exakt det avgränsande 

område jag studerar. Som nämns nedan finns det till exempel en forskningsantologi som handlar 

enbart om Youtube, The Youtube Reader.   En annan antologi är J. Hunsinger et al, där jag använt 4

mig av Anders Fagerjords avsnitt om remixkultur.   Det finns även specifika antologier om genus 5

och internet, till exempel Encyclopedia of Gender and Information Technology, red. Eileen M. 

Trauth, 2006, men inte heller där har jag hittat texter som berör exakt det ämne jag utforskar. 

Generellt har de texter inom det större fältet där ett genusperspektiv uttalat har funnits inte berört 

sajter som Youtube och 4chan, samtidigt som de texter som berör dessa sajter inte har haft ett tydligt 

genusperspektiv. Där är snarare ett internetpositivistiska perspektivet förhärskande, och misogyni, 

homo- och transfobi och rasism tonas ner för fördelarna med 4chans kreativa och gränslösa 

gruppkultur. Detta gör att jag ser att min uppsats kan fylla en lucka, där jag sammanför akademisk 

forskning om remixkultur och 4chan med ett kritiskt genusperspektiv.      

!
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Youtube och remixkultur 

The Youtube Reader är en svensk antologi med artiklar av forskare från olika fält och nationaliteter. 

Där beskrivs hur den första videon laddades upp på Youtube i april 2005 och hur sajten växte snabbt 

till att ha 13 miljoner unika besökare varje dag inom ett år. I inledningen beskriver Pelle Snickars 

och Patrick Vonderau orsaker till denna popularitet, bland annat dess demokratiska aspekt, att vem 

som helst kan ladda upp videos,  den gemenskap som snabbt byggdes upp av användarna, som med 

sina videobidrag hjälpte till att bygga sajten till vad den är i dag, samt hur sajten har lyckats  med att 

kombinera amatörmaterial med kommersiellt material, utan att det ena, till synes, stör det andra.  6

”Establishing a clip culture that outpaces cinema and television, the brand-named video-distribution 

platform holds the broadest repository of moving-image culture to date.”   Här beskrivs Youtube 7

som en plattform, som förvisso har karaktäristiska egenskaper som nämnts ovan, men som i hög 

grad även är integrerad på andra sajter och communitys, då youtube-videos är mycket enkla att 

posta på andra sajter. De flesta som använder Youtube använder det således inte aktivt, utan leds dit 

från andra håll.    8

Anders Fagerjord beskriver i ”After Convergence: YouTube and Remix Culture" remixen som en 

central genre i vår digitala kultur, och då särskilt på Youtube. Remix förklaras som en kombination 

av olika genrer eller verk. Remixande är också en särskild typ av kreativitet, där alla kan bli 

medskapare.   Många av de videos som laddas upp på Youtube kan kategoriseras som remixer. 9

Somliga av dem har ett politiskt eller kommenterande syfte, menar han.    10

 More often than not, the images and video clips are used against their original purpose; a politician’s statement 
 may, for example, be used to show that he is wrong. Imagery, sound and text are remixed into a new whole, 
 following the logics of selection and compositing.   11

I artikeln ”The Anatomy of a Youtube Meme” av Limor Shifman beskrivs det konstanta 

omarbetandet av innehåll som en central del av Youtube, något som visar på en deltagarkultur som 

ofta beskrivs som utmärkande för hur internet används i dag. Videos görs om till parodier,  remixer 

och andra genrer. Därmed blir uppdelningen mellan producenter och distributörer samt publik och 
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konsumenter mindre viktig.   I sin artikel undersöker Shifman trettio populära videos på Youtube, 12

så kallade ”meme-videos”, där ”meme” står för ett populärt verk som sprids mellan person till 

person genom kopierande och imitation. Ofta genom att personer klipper och klistrar i det befintliga 

materialet, sätter ihop det med annat material för en humoristisk eller annan aspekt, samt spelar in 

eller skapar eget material som anspelar på memet i fråga. Det kan till exempel vara en rolig bild, där 

användarna byter ut texten, eller på andra sätt manipulerar den digitalt. Termen meme myntades 

före vår digitala era, men har blivit ett vitt spritt begrepp i och med internet. Spridandes av memes 

är en del av vår digitala kultur, och sker i global skala.   Youtube är i egenskap av den mest 13

populära videosajten också den främsta plattformen där memes i videoform laddas upp och sprids. 

Shifman skiljer på virala videos, som sprids snabbt mellan personer, och memevideos, som också 

sprids snabbt men som hon menar särskilt inbjuder till omarbetning och remixande från deltagarna 

på sajten.   En viral video är ett bredare begrepp, som kan innefatta allt från populära musikvideos 14

av världsartister till reklamfilmer som blir populära, medan memevideos har tydligare koppling till 

internetkultur och humor. Termen memevideo går därför att applicera på Interior Semiotics, 

eftersom det spreds på ett sådant sätt. Det som Shifman fann utmärkande för de videos som hon 

undersöker var humor, fokus på vanliga människor, misslyckad maskulinitet, enkelhet, upprepning, 

och oväntat innehåll.   Dessa drag är inte typiska för videon i min egen undersökning, men Shifman 15

nämner också vad hon saknar i dessa videos, nämligen kvinnor som huvudkaraktärer. I 23 av 

Shifmans 30 videos är huvudkaraktärerna män. I resterande sju videos är fyra karaktärer utan kön. 

Bara tre av huvudkaraktärerna är kvinnor, men är är, i motsats till männen i Shifmans videos, tydligt 

bärare av ett västerländskt skönhetsideal.     16

 4chan och tillhörighet  

”4chan and /b/: An Analysis of Anonymity and Ephemerality in a Large Online Community” är en 

forskningartikel av Michael S. Bernstein et al. Där utforskas 4chan och dess populäraste tråd /b/ 

utifrån termer av identitet, anonymitet och flyktighet, och vad dessa faktorer gör med ett 

internetcommunity. I artikeln beräknar forskarna att den genomsnittliga tiden för en post att synas 

på förstasidan på tråden /b/ på 4chan är fem sekunder. Det tar vidare fem minuter innan posten 
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raderas från sajten, om den inte kommenteras och hamnar överst igen. 4chan saknar arkivfunktion 

och allt innehåll raderas när det hamnar längre bak än de femton sidor som varje enskild tråd på 

forumet består av.   Detta beror i sin tur på mängden besökare som sajten har och mängden poster 17

det genererar. /b/ hade 2011 400 000 kommentarer dagligen. 

 
Det gör tråden till en kaotisk, evigt 18

växlande plats. Bernstein et al. beskriver språket på 4chan som rasistiskt, sexistiskt och 

homofobiskt samt ofta medvetet stötande. Att töja på gränserna för det acceptabla och därmed 

hacka uppmärksamhetsekonomin är en del av 4chans gruppidentitet .   Ordet 19

uppmärksamhetsekonomi syftar på att en flyktig miljö med en så stor mängd material premierar 

uppseendeväckande material av olika slag, i 4chans fall ofta obsceniteter. Detta därför att det krävs 

mycket för att inläggen inte ska drunkna i den stora mängden material. Det gäller att få andra 

användare att reagera.   

De som postar på 4chan är anonyma, eftersom det inte är möjligt att registrera sig. Majoriteten 

postar under det i inläggsmallen automatiskt genererade namnet ”Anonymous”. Därför saknas den 

typ av informella hierarkier som utmärker många digitala forum, där extra aktiva medlemmar blir 

ett namn och får bekräftelse från andra användare genom den tid och energi de lägger ned i forumet. 

På 4chan bekräftas istället den som kan 4chan, som förstår dess språk och interna humor, samt visar 

detta i sina inlägg, eller som gör inlägg som sticker ut bland de övriga posterna, ofta på grund av 

uppseendeväckande eller stötande innehåll. Bekräftelsen sker genom att det aktuella inlägget 

kommenteras på av andra användare, och därmed hamnar högst upp på sajten igen. Om inlägget är 

tillräckligt intressant kan det diskuteras i flera timmar, medan ointressanta inlägg försvinner nästan 

med en gång. Anonymiteten, flyktigheten och laglösheten, i frånvaron av administratörer, på 4chan 

leder till att /b/ dels är en ociviliserad plats med gränslöst och asocialt mobb-beteende, där besökare 

kan skriva saker eller posta bilder utan att det skapar negativa sociala konsekvenser. Men det har 

också positiva effekter, skriver Bernstein et al. Det uppmuntrar till kreativt experimenterande med 

nya idéer och fenomen, och kan fungera som ett skydd vid mer personliga diskussioner.    20
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I Carl Chens artikel ”The Creation and Meaning of Internet Memes in 4chan: Popular Internet 

Culture in the Age of Online Digital Reproduction" beskrivs 4chan som en grogrund för många av 

de memes som sprids på internet. Ett vida spritt exempel är ”lol cat”-memet som skapades på 4chan 

2005. En humoristisk bild på en katt kombineras med en kort text i ”lol speak”-text, engelska med 

bruten grammatik blandad med internet-termologi, en typ av sociolekt som utmärker språket på 

4chan.   Chen härleder orsakerna till 4chans roll som grogrund för memekulturen till dess öppenhet, 21

användarvänlighet och anonymitet. På 4chan är besökarna i hög grad producenter av kultur snarare 

än passiva konsumenter. 4chans utformning skapar ett fritt, nästan anarkistiskt forum, där hierarkier 

från den yttre världen elimineras, skriver Chen.   Samtidigt är innehållet på forumet i hög grad av 22

sexuell och hatisk karaktär. Ett hat som riktas mot alla grupper, menar Chen, men som samtidigt 

leder till att endast de som står ut med detta fortsätter besöka sajten.    23

Språket är ett sätt att skapa identitet på internet, vilket Bromseth beskriver i sin avhandling. I 

språket möts det individuella och kollektiva, och genom detta förhandlas den gemensamma 

identiteten fram.   Bromseth använder begreppet boundary object, som på svenska kan översättas 24

till gränsobjekt, för att beskriva detta. ”A boundary object is a specific point of reference that plays 

an important part in creating and negotiating community”.   Exempel är fysiska attribut, särskild 25

kunskap, sexualitet, samt språk. Dessa gränsobjekt skapar i gruppen en förståelse av ”vilka vi är och 

vad vi gör”.   Dessutom skapar det gränsdragningar mot andra, de som inte tillhör och som är 26

utanför gruppen. På 4chan blir språket särskilt viktigt, eftersom yttre attribut och namn inte kan 

utgöra  identitetsmarkörer på grund av anonymiteten.  

Anonymitet och ”flaming"  

Susan C. Herring och Sharon Stoerger skriver i ”Gender and (A)nonymity in Computer-Mediated 

Communication” om hur anonymitet i internet- och genusforskningens barndom ofta antogs vara en 

faktor som fungerade frigörande för kvinnor, då de kunde anta nya identiteter på internet. Men 

anonymitet reducerar också socialt ansvar och gör det enklare att bete sig aggressivt och hotfullt. 
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Herring tar 4chan som exempel på ett forum där diskursen ofta är hätsk och sexistisk.   Samtidigt är 27

det inte säkert att detta beteende avtar för att anonymiteten tas bort, om en användare utger sig för 

att vara kvinna kan det snarare leda till trakasserier eller att personen blir ignorerad och får svårt att 

ta plats.   Problemet är alltså en genomgående sexistisk diskurs, som inte försvinner för att 28

möjligheter till anonymitet eller att anta nya identiteter finns.  

Peter J. Moor skriver i magisteruppsatsen Flaming on Youtube om begreppet ”flaming”, som på 

svenska kan översättas till flammande, och som i dagens forskning betyder att visa fientlighet 

genom att förolämpa, svära eller använda annat uppseendeväckande språk.   Termen är 29

omdiskuterad, men passar bra in på det beteende som jag har stött på i mitt material. J. Moor 

beskriver Youtube som ett forum där flaming är vanligt förekommande, i kommentarerna till de 

videos som användare laddar upp. Flaming beskrivs som ett asocialt, normlöst beteende, men kan 

också vara normativt inom vissa grupper. J. Moor skriver om en grupp studenter som sinsemellan 

har ett aggressivt språk på internet. De uppfattar det själva som humoristiskt och det utvecklas till 

ett kännetecknande språk för just den gruppen.   Flaming kan utföras både mot personer inom den 30

egna gruppen, men kanske oftare mot personer som inte tillhör, som ett sätt att definiera gruppen. 

Denna gruppförklaring till flaming kan appliceras på större grupper eller forum, och kan kopplas till 

de makthierarkier som finns i samhället.    

Teori  

Eftersom genusperspektiv i hög grad saknas i den forskning och de artiklar som jag har tagit upp i 

min tidigare forskningsdel och som specifikt behandlar Youtube och 4chan, använder jag Mary 

Russos teorier om den groteska kroppen och Jessica Sjöholm Skrubbes kombinerade genus- och 

konstperspektiv för att belysa och förklara reaktionerna på Interior Semiotics som jag finner i mitt 

material, liksom Herring och Bromseth som utgör delar av min tidigare forskning. I mitt perspektiv 

på genus och sexualitet, liksom etnicitet och ras som något konstruerat och flytande, ansluter jag 

mig till den socialkonstruktivistiska förståelsen som Bromseth beskriver, där genus skapas aktivt 

genom diskurs och praktik och är föränderligt över tid. Dessa processer är dessutom avhängiga 
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makt och hierarkier och rangordnas utifrån dessa faktorer, där norm och avvikande ständigt 

konstitueras av de inblandade aktörerna.   Jag ansluter mig även till det intersektionella perspektivet 31

som Lykke förklarar som ett teoretiskt verktyg för att förstå hur sociala kategorier som kön, 

etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder, handikapp och så vidare interagerar, och tillsammans skapar 

olika typer av hierarkier och ojämlikheter.   Det är i denna uppsats särskilt relevant med tanke på att 32

Stolz i kommentarerna både attackeras för att hon är kvinna samtidigt som hon kritiseras för av att 

vara privilegierad, eftersom hon underförstått tillhör en högre samhällsklass och är vit. De andra 

kategorierna, som sexualitet, ålder och handikapp nämns inte i kommentarerna, varför jag inte 

kommer att gå in på det i analysen. Dessa perspektiv är grundläggande utgångspunkter när jag 

använder begrepp som genus, kön och sexualitet, i de kommande teori- och analyskapitlen.    

Den groteska kroppen 

Interior Semiotics är ett mycket kroppsligt performance, där publiken exponeras för både obekväm 

stämning, könsorgan och okända kroppsvätskor. Det groteska är helt klart det som vid en första 

anblick gör klippet så uppseendeväckande, vilket troligen är orsaken till att det postades på 4chan 

från början. Det gör sig väl i den uppmärksamhetsekonomi som finns på 4chan och Youtube, där 

obscena och gränslösa videoklipp och bilder får mer uppmärksamhet av andra användare. 

Genusforskaren Mary Russo beskriver i sin bok The Female Grotesque det groteska som baksidan 

av vårt kvinnliga kroppsideal av klassiska, slutna och symmetriska kroppar.  Det groteska menar 

hon är sammankopplat med den grottlika kvinnokroppen, som hon beskriver som ”low, hidden, 

earthly, dark, material, immanent, visceral”.   Russo intresserar sig för den groteska kvinnliga 33

kroppen med alla dess hemliga skrymslen som historisk produkt och inte som ett utrymme för en 

utopisk fristad. Hon använder sig av Michel Bachtins verk Rabelais och skrattets historia om hur 

det groteska och folkliga har förträngts och menar att detta förpassades till kvinnokroppen, som 

konnoteras med naturen. Att den kvinnliga kroppen förknippas med det invärtes; blod, slem, tårar 

och exkrement sammankopplar den vidare med risk och med rädsla för det okända.   Den klassiska 34

kroppen som är dess motsats är vårt ideal, men är i sig en sorts stympad kropp som saknar 

kroppsliga funktioner och svagheter. 
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The images of the grotesque body are precisely those which are abjected from the bodily canons of classical 
aestethics. The classical body is transcendent and monumental, closed, static, self-contained, symmetrical, and 
sleek; it is identified with the ”high” or official culture of the Renaissance and later, with rationalism, 
individualism, and normalizing aspirations of the bourgeoisie. The grotesque body is open, protruding, 
irregular, secreting, multiple, and changing (…)   35

Den groteska kroppen är allt det som vårt västerländska ideal inte vill kännas vid. Det som vi tror 

att vi lagt bakom oss, men som vi skräckslagna finner om och om igen, i våra egna och andras 

kroppar. Därför hör kulturella och mediala skildringar av groteska kroppar till skräckens och 

chockens genrer.   

Disciplinerade blickar och estetiska raster  

Receptionen av klippet är en viktig aspekt av denna uppsats. Konstvetaren Jessica Sjöholm 

Skrubbes behandlar i forskningsartikeln ”Skulptur, klotter och ’motmonument” klotter och åverkan 

på offentlig konst som ett tydligt uttryck för en specifik reception och en form av visuella 

kommentarer till konstverket. Hennes forskning handlar om offentliga skulpturer, framförallt 

nakenakter, i Sverige. Sjöholm Skrubbe tycker sig se att det finns vissa tendenser till att det klotter 

eller åverkan hon har sett på nakenakter av kvinnor syftar till att markera statyns kön eller andra 

känsliga kroppsdelar. Detta tolkar hon som ett uttryck för ett ifrågasättande av det estetiska raster av 

evig konst som ligger över de nakna kropparna. Genom att göra åverkan kan allmänheten få statyns 

status ändrad från att inneha en slags skyddad och konststämplad stor skönhet till att bli enbart en 

kvinnokropp. Man plockar ned den kroppen från piedestalen som konstnären har skapat och tar 

tillbaka den till det groteska tillståndet av sex, våld och vardaglighet.   

I möten med konst finns det enligt Sjöholm Skrubbe en förväntan på betraktaren att disciplinera 

blicken. Man ska försöka finna en djupare mening eller budskap, och inte låta sig påverkas på ett 

fysiskt sätt. Vid möte med en nakenakt i offentlig miljö är den påbjudna reaktionen snarare 

kontemplation över eviga värden som naturen, skönhet eller Kvinnan, än en erotisk upplevelse.    36

Inom konsten har det funnits en (oftast outtalad) förväntan på betraktaren att disciplinera blicken i mötet med 
konstnärliga gestaltningar av nakna kroppar. Detta estetiska raster innebär att nakenheten i konsten har kunnat 
betraktas som ideal form, inte som något som betecknar en konkret fysisk kropp.    37

Könsmarkerande klotter påvisar att betraktaren har gjort en annan reception och ifrågasatt den 

kvinnliga kroppens status som konst, menar hon. Ett exempel i Sjöholm Skrubbes material är David 
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Wretlings Eva, som försommaren 2004 hade fått potatismos applicerat i ansiktet och på könet, 

vilket skapar erotiska konnotationer. Skulpturen var redan av erotisk karaktär på grund av dess 

kroppsställning och ansiktsuttryck, men med potatismoset applicerat blev detta latenta drag 

tydligt.     38

Jag vill hävda att Sjöholm Skrubbes teorier om den disciplinerade blicken, det estetiska rastret och 

allmänhetens eventuella ifrågasättande av denna är applicerbart även på reaktionerna från 

allmänheten på samtida konst, oavsett om den innehåller nakenhet eller ej. Förståelsen att något är 

konst, lägger genast ett estetiskt raster av djupare mening över fenomenet. Sjöholm Skrubbe tolkar 

klotter och adderande av element som markerar nakenakternas kön som ett sätt att påpeka 

kroppslighet och obscenitet hos skulpturerna.  

Vad gäller aktskulpturer i det offentliga rummet så tycks olika former av markeringar av den representerade 
kvinnans/mannens könsdelar vara den vanligaste typen av åverkan. (…) Jag tolkar dessa tilltag som ett slags 
angrepp på såväl bildens estetiska status som dess funktion som ikoniskt tecken (…) Bemålade könsdelar på 
offentlig aktskulptur kan sägas avlägsna detta estetiska raster som annars kanske hade förhindrat betraktare att 
verkligen se det kroppsliga och könade bakom den konstnärliga formen. Bemålningarna kan på så vis ses som 
ett angrepp på eller underkännande av verkets estetiska status.   39

Sjöholm Skrubbe skriver även att en nakenakts titel ofta har en legitimerande funktion. Att döpa 

dem efter antika myter eller abstrakta figurer som ”våren”, eller ”ungdom” ger den nakna kroppen 

respektabilitet och status som konst.   Detta går att applicera på Interior Semiotics titel, som 40

anknyter till två äldre feministiska konstverk, vilket jag kommer anknyta till i analysdelen.  

Metod 

I mitt utforskande av receptionen av Interior Semiotics utgår jag från att denna skapas i dialog med 

bakomliggande föreställningar om konst, kön och kropp. Dessa tar jag hjälp av min teori för att 

förstå. Jag använder mig av diskursanalysens syn på text och tal som en social praktik. Angående 

diskurs ansluter jag mig till den som Marianne Winther Jorgensen förklarar som Norman 

Faircloughs definition. Enligt henne definierar han det abstrakta användandet av ordet diskurs som 

just ”språkbruk som social praktik”.   Det bestämda användandet av diskurs såsom en diskurs eller 41

diskursen definierar han som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 
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perspektiv”.   Diskursen bidrar till att konstituera sociala identiteter, sociala relationer och 42

kunskaps- och betydelsesystem.   Fairclough står vidare för en kritisk diskursanalys, där en 43

utgångspunkt är ojämlika maktförhållanden skapas och reproduceras genom diskursen och 

språket.   Denna metod passar mitt material och analys väl eftersom jag mestadels undersöker 44

utsagor i form av kommentarer som var för sig inte kan sägas ha ett uttalat syfte som jag försöker 

att ta reda på, men som i omfång blir till en kollektiv reaktion på verket Interior Semiotics. 

Kommentarerna, liksom de videos som jag analyserar, är därför betydelsefulla och kan tolkas 

utifrån ett vidare perspektiv av makt och hierarkier, vilket jag gör med hjälp av min teori. Detta 

antagande baserar jag på den kritiska diskursanalysen, där utsagor inte kan avfärdas som enbart 

humoristiska eller nonsens för att de vid en första anblick kan ge det intrycket. Detta är 

utgångspunkter i mitt arbete med uppsatsen och således ingenting jag försöker bevisa med hjälp av 

mitt material. 

Material 

Mitt material är de reaktioner på Youtube som Interior Semiotics fick efter att den lades upp på 

4chan i form av kommentarer och videoklipp.   Kommentarerna uppgår i maj 2014 till ungefär 23 45

000, men jag har valt att begränsa dem till ett tusental kommentarer mellan den 15 mars och den 15 

april 2011, vilket var perioden då jag började skriva den här uppsatsen. Mängden kommentarer 

gjorde att jag var tvungen att göra ett tidsmässigt urval, och tusentalet kommentarer bedömde jag 

som en hanterlig mängd för en c-uppsats, vilket låg till grunden för den avgränsningen. Jag har 

skummat igenom resten av kommentarerna, och kan inte göra bedömningen att det är någon 

skillnad i reaktionerna utifrån tidpunkt. På sajten Know Your Meme finns det även en sida som 

handlar om Interior Semiotics, med kommentarsfunktion   Dessa kommentarer, ett hundratal, är 46

även de en del av mitt material.  

Av dessa tusentalet kommentarer har jag gjort ännu ett urval, där jag plockar ut dem som jag finner 

särskilt belysande ur ett genus-, kropps- och konstperspektiv. Detta beror ofta på att det är lite 
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längre kommentarer med mer innehåll, i motsats till bara skratt eller svärord, eller att de ger uttryck 

för en tydlig åsikt om varför verket är dåligt, snarare än enbart uttryck för avsky. Det finns 

dessutom vissa termer som är återkommande i materialet, som ”hipster” eller könsord, varför jag 

har valt att ta med kommentarer som belyser detta. Mitt urval bland samtliga kommentarer är 

kvalitativt snarare än kvantitativt, då jag väljer ut dem utifrån deras specifika innehåll, istället för att 

till exempel dela in dem i grupper och föra statistik över vilken typ  av kommentar eller ord som är 

vanligast eller återkommande. 

De övriga delarna av mitt material består av respons i form av två videoklipp som finns på Youtube. 

Dessa två videos är de som det verkar ha lagts ned mest energi på att skapa och som också har en 

tydligt transformerande och tolkande funktion. Interior Semiotics Redux är ett videoklipp som har 

lagts upp på Youtube av användaren thejobloshow.   Klippet har förkortats, snabbats upp och fått 47

discomusik tillagt. Dessutom har externa element som text och bilder lagts till. Spaghetti’Os- How 

to open a can the epic way! av användaren big2000dave har ett liknande innehåll.   Klipp av när 48

Stolz försöker öppna burken med Spaghetti’Os varvas med bilder på en katt som spelar piano, 

vilket är taget från ett annat populärt videoklipp på Youtube.  

Det finns också ett antal så kallade responsvideoklipp till Interior Semiotics, där Youtube-användare 

filmat sig själva medan de tittar på klippet, vilket är vanligt med klipp som är obscena eller 

chockerande. Jag har valt att inte ta med dem, dels av utrymmesskäl, men även för att de är 

tämligen ointressanta för min undersökning och inte ger uttryck för någon annorlunda reaktion än 

vad de skriftliga kommentarerna i materialet gör.  

Analys och diskussion  

Kännetecknande för de akademiska texter och forskning om 4chan som jag har funnit är en brist på 

genusperspektiv. Öppenhet och kreativitet beskrivs som kännetecknade för forumet, men för vem? 

Exempel på frekvent förekommande fraser på 4chan är ”Tits or GTFO”, GTFO betyder ”get the 

fuck out”, vilket syftar på att bilder på kvinnor ska innehålla nakna bröst för att vara av värde.  49

Samt ”There are no girls on the internet”, ”det finns inga tjejer på internet” på svenska, vilket syftar 

på att de poster på 4chan där användaren utger sig för att vara kvinna är falska, och att 
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upphovspersonerna egentligen är män.   Ordet ”faggot”, bög på svenska, används mycket frekvent 50

som ett invektiv på forumet. Detta skapar villkor för de kvinno- och hbtq-användare på 4chan, som 

trots misogynin, homo- och transfobin på forumet stannar kvar.   

Vad skapar då detta för digital miljö, och hur reagerar de som rör sig där på fenomen eller verk som 

Interior Semiotics, som i sammanhanget blir uttryck för avvikande representationer av kön och 

kropp? I kommentarerna verkar det som att de ser en kvinna som beter sig fel i termer av normativ 

femininitet. Dessutom ser de en kvinna som orättfärdigt gör anspråk på att vara konstnär. Många 

kommentarer är i stil med ”Fucking beethoven made art, fucking picasso made art, this cunt 

however did not”   och ”This is one of the dumbest, lamest things I have ever seen. And I am tired 51

of people saying that people only have that opinion regarding 'art' because they "don't get it." I get 

it. And it's stupid.”    52

I den följande analysdelen kommer jag att analysera denna reception och vad denna gör med verket 

Interior Semiotics, utifrån mina övergripande frågeställningar som lyder: hur kan man förstå 

receptionen av videon , i form av kommentarer och remixvideos, i termer av kön och kroppslighet? 

Varför ser receptionen av verket ut som den gör och hur är den kopplat till den särskilda gruppkultur 

som finns på 4chan och därmed Youtube? I det första avsnittet Gruppidentitet undersöker jag varför 

publikens beteende upprör så många i kommentarerna, och hur det kan sättas i relation till den 

särskilda förståelse av det det egna kollektivet som finns på 4chan, och i förlängningen Youtube. 

Hur kan aggressionen mot publiken i klippet förstås i relation till gruppidentitet och det upplösande 

av uppdelningen mellan publik och konstnär som finns på internet, särskilt 4chan? I det 

efterkommande avsnittet Underkänd konst tolkar jag receptionen utifrån vad Sjöholm Skrubbe 

skriver om disciplinerade blickar och estetiska raster. Hur desarmerar kommentarerna det estetiska 

raster som ligger över Interior Semiotics, och hur kan man förstå det i termer av kön och makt? I 

det efterföljande avsnittet Natacha Stolz groteska kropp läggs Mary Russos teorier om den groteska 

kvinnokroppen till analysen. Hur kan de starka reaktionerna på Interior Semiotics förstås utifrån 

detta, särskilt med tanke på att 4chan i övrigt är en sajt med ett överflöd av groteska bilder och 

videos? I det sista analysavsnittet Reception, remixer och visuella kommentarer analyserar jag de 
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remixvideos som har gjorts av Interior Semiotics. Vad har de för funktion och hur korrigerar de 

verket utifrån tidigare nämnda normer? 

Gruppidentitet  

Samspelet mellan publik och konstnär som man kan se i Interior Semiotics verkar uppröra många 

som kommenterar. Frågor som ”WHY ARE YOU CLAPPING, YOU RETARDED HIPSTER 

FUCKS?”   och ” if i took a dump in a room full of hipsters then walked out would they all 53

cheer?”   dyker upp frekvent. Rent hat verkar riktas mot publiken, som kallas för ” fucking 54

hipsters”.   Kommentarer som ” Man, I've never wanted to throw a molotov coctail at a group of 55

people more than this one.”   och ” Someone kill this bitch, the shitsuckers that clapped (even 56

though they know DAMN well that wasn't artistic), and the 1,539 people who enjoy this 

"spectacle". You'll be doing the world a huge favor.”   samt ”Hipsters are posers of individuals”   är 57 58

vanliga.  

Ordet hipster är vanligt förekommande som invektiv i mitt material, det nämns hela 149 gånger.  

Ordet finns inte med i svenska akademins ordbok, men betyder enligt det digitala engelska 

uppslagsverket Merriam Webster, ”en hipp person- en person som följer de senaste trenderna”.   Att 59

ordet förekommer så ofta kan både ses som en kommentar till den konstskolemiljö som Stolz 

befinner sig i. Det är en miljö som i kommentarerna kopplas ihop med både vithet och en högre 

klasstillhörighet. ”The trust fund money being spent on spaghetti-o vagina art, would be better used 

on helping poor mexicans getting an education. Fucking rich hipsters and their rich corporate artsy 

parents”, som en användare uttrycker sig.   Att vara en hipster är kopplat till en övre 60

klasstillhörighet, delvis eftersom det är dyrt att följa de senaste trenderna och att gå på konstskola, 
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särskilt i USA. Men det finns också en koppling mellan just det ständiga följandet  av trender som 

är kopplat till att vara en hipster och hur publiken beter sig i klippet. Många i kommentarerna 

upprörs över att publiken inte visar sitt missnöje eller går ut. Detta tolkas som att de är okritiska.   

Bernstein et. al. beskriver 4chans gruppidentitet som starkt påverkad av befinna sig i en så flyktig, 

anonym och snabbt skiftande miljö. Att hacka uppmärksamhetsekonomin blir därmed centralt. 

Detta görs  ofta genom ett medvetet stötande språk, och genom att posta obsceniteter, ofta i form av 

bilder eller videos.   Detta var troligen anledningen till att Interior Semiotics postades på forumet 61

initialt. Men det gör också att kontrasterna mellan 4chans gruppdynamik, den anarkistiska, 

aggressiva mobben, och den gruppdynamik som vi kan se i Interior Semiotics, en respektfull publik 

som betraktar ett utdraget och stundtals plågsamt konstverk under tystnad, blir stora. 4chans 

gruppdynamik där hackande av uppmärksamhetsekonomin, bland annat genom ett grovt språk, är 

centralt, förs över till youtube-kommentarerna i mitt material. Värt att nämna i sammanhanget är att 

Youtube har en funktion där man kan ”gilla” kommentarer. De kommentar som många finner 

humoristiska eller av hög kvalitet, hamnar således långt upp bland alla toppkommentarerna. Här är 

begreppet ”flaming” som J. Moor behandlar relevant. Han beskriver det som att det kan vara ett 

gruppbeteende, ett språk som kännetecknar en grupp.   Det är tydligt att flaming, både som i det 62

hatiska och fientliga beteende som kommentarerna utgör, men främst som ett språk, är en del av det 

”lol speak” som Chen beskriver som det språk som används på 4chan, en blandning av engelska 

med bruten grammatik och internetterminologi, men också, vill jag tillägga, köns- och svärord i hög 

utsträckning. Det grova språk som används är alltså inte bara riktat mot videon och Stolz som är 

upphovsperson till verket, utan är också en signal av tillhörighet till de andra som besöker sidan och 

läser kommentarerna. Detta gäller i hög grad också den humor som är genomgående i 

kommentarerna och som det hatiska språket också är en del av. Det grova språket är ett gränsobjekt, 

som Bromseth skriver om, som används både för att markera vilka som är en del av gruppen, och 

vilka som är utanför den.   I 4chans fall är de som är utanför de som inte förstår jargongen, som inte 63

kan internskämten och som blir upprörda över det grova och aggressiva språket. I materialet 

återkommer också vissa skämt och fraser som blir specifika gränsobjekt, exempelvis ”this is what 

happens when they stay out of the kitchen for too long”, där ”they” syftar på kvinnor, ett 

�19

!  Bernstein, et al. 2011, sid. 461

!  J. Moor, 2008, sid. 2262

!  Bromseth, 2006, sid. 38 63



återkommande 4chan-skämt.   Liksom ”I'm 12 years old, and what is this?”, vilket är ett annat 64

internt skämt, där den som skrivit kommentaren låtsas vara ett barn som surfat in på en sida med 

exempelvis pornografi, och som naivt undrar vad det är den ser.   Fler exempel är ”HURR DURR 65

CAN OPENERS R HARD 2 USE!”   och ”+9000 KILL IT WITH FIREEEEEEEEEEEEEEEE DIE 66

HIPSTER SCUUUUUUMMM!!!”  , vilket är ett språkbruk som känns igen från inläggen på 4chan.   67

En ytterligare förklaring till att kommentatorerna är så upprörda över publikens beteende finns även 

i den upplösning mellan upphovsmän och publik som finns på internet, särskilt på forum som 4chan 

och Youtube, som beskrivs hos Shifman (2011). Hon beskriver en deltagarkultur där material 

vandrar och omarbetas, parodieras och remixas. Därmed blir den uppdelning mellan publik och 

upphovsman som utmärker konstvärlden, och som kan ses i klippet, orimlig och oförståelig för de 

internetanvändare som rör sig på 4chan. Hela meme-kulturen som Shifman beskriver är beroende 

av många producenter av material. Det spelar ingen roll vem som skapade den första bilden eller 

videon i ett meme, det sprider sig som en löpeld oavsett.   Detta beskriver även Chen och anger det 68

som ett skäl till att kulturen på 4chan är nyskapande och kreativ.   I kommentarerna syns denna 69

frustration över att publiken spelar med och över huvud taget är en publik till Stolz 

performanceverk. ”The worst part of this though is the audience and their reaction at the end. 

APPLAUSE! I think we need to start having government mandated sterilisation for people like 

this.”    70

Underkänd konst 

Man skulle kunna analysera Interior Semiotics och dess reaktioner som om det var vilket populärt 

memeklipp på Youtube som helst. Jag väljer dock att tolka reaktionerna som sammankopplade med 

det samtida konstbegreppet. Sjöholm Skrubbe skriver angående att hon inte ser åverkan på konst 

som vilken skadegörelse som helst: 
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Men att kategoriskt likställa åverkan på offentlig skulptur med det som generellt sett betecknas som 
vandalisering innebär att avfärda möjligheten att förstörelse av konst skulle kunna betraktas som ett fenomen 
av särskild karaktär. Ett sådant förhållningssätt kan knappast motiveras med tanke på de många exempel från 
både historisk och modern tid som tyder på motsatsen, det vill säga att förstörelse av konstverk tycks ha ett 
starkt symboliskt värde och sammanhänga med önskningar om att markera såväl estetiska som politiska och 
religiösa ståndpunkter.   71

!
Man kan säga att Interior Semiotics när det postades på 4chan blev offentligt på samma sätt som 

offentlig konst i staden; exponerad för en allmänhet som inte alltid är van vid att se samtida konst. 

Men där offentlig konst är skapad för just allmänheten, är Interior Semiotics snarare skapad för ett 

konstskolesammanhang, vilket jag tolkar som en av flera anledningar till den stora krock som sker i 

receptionen. I rummet där detta performance genomfördes var Stolz beteende, oavsett hur osmakligt 

det kan sägas vara, mer rimligt för publiken än för dem som postar i kommentarsfältet till videon på 

Youtube. Detta antagande baserar jag på att publiken i klippet varken protesterar eller går ut, medan 

kommentarerna på internet är mycket negativa. Jag vill här anknyta till det som Sjöholm Skrubbe 

skriver om den disciplinerade blicken som något som förväntas av den som betraktar konst. Oavsett 

om det är en landskapsmålning eller en nakenakt kräver konstbegreppet att personen som möter 

konsten tar sig i kragen och försöker hitta en djupare mening eller en estetisk kvalitet hos 

konstverket. Så fungerar det estetiska raster som Sjöholm Skrubbe beskriver.   Publiken i 72

videoklippet disciplinerar sig i mötet med Stolz verk. Hade hon uppvisat ett liknande beteende i 

offentligheten skulle de troligen ha reagerat annorlunda. Men i rummet de sitter i uppvisar många 

ett blasé ansiktsuttryck eller är fokuserade. Disciplinen sitter inte bara i blicken, utan i hela kroppen 

hos publiken. Ett fåtal personer visar att de finner beteendet hos Stolz märkligt, obekvämt eller 

komiskt. Många klappar på slutet och hurrar, vilket brukar vara ett tecken på godkännande och 

uppskattning. Häri ligger mycket av det som kommentatorerna verkar störa sig på. Som tidigare 

citerade kommentarer visar finns det genomgående en stor förvåning över att ingen i rummet 

skrattar eller går ut. Som signaturen Alkners skriver; ”HOW IS NOBODY LAUGHING I WOULD 

BE SHITTING MYSELF HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA”.    73

Sjöholm Skrubbe skriver om hur titeln på nakenakterna hon forskar kring ofta fungerar som en 

legitimering av de exponerade kropparna som dessa består av. Genom att döpa dem efter abstrakta 

värden kopplar man samman nakenakterna med eviga värden som sanning, ungdom och så vidare.  74
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Jag skulle vilja hävda att Stolz genom att ha en titel på sitt performance som anknyter till, eller är en 

slags remix på, titlarna på två feministiska konstverk, Caroline Schneemans Interior Scroll och 

Martha Roslers Semiotics of the Kitchen gör samma sak. Detta tillsammans med att Stolz verk är ett 

performance som utförs på en gruppshow med andra konstnärer gör att det blir begripligt för 

publiken. För kommentatorerna på Youtube däremot, som ger sken av att inte vara del av 

konstvärlden i övrigt, blir det inte acceptabelt på samma sätt eftersom de inte godkänner det 

estetiska rastret utan angriper det. Det är inte bara Stolz verk de underkänner, utan även hennes 

status som konstnär samt publikens bild av sig själva som konstpublik. Att de som kommenterar 

underkänner konsten visar de bland annat genom att reagera på Interior Semiotics som om det vore 

något annat än konst. Vissa kommentarer uttrycker det explicit; ” That is public indecency, it's not 

art lol.”  , och ”You do this in class, they applaud, you do this on a bus, they put you away for 2 75

years minimum. Where the hell is this filmed.”   Många verkar ha en mer klassisk syn på konst där 76

konsten ska vara vacker och avbildande eller ifrågasätter budskapet i Stolz performance och menar 

att det saknar originalitet och att hon lånar för mycket från andra konstnärer. Men underkännandet 

av Interior Semiotics sker också genom sexism. Det som oftast kommenteras är Stolz oförmåga att 

öppna en konservburk. Genom att antyda att detta skulle vara ett misslyckande placerar de 

beteendet i en vardaglig kontext. Kommentarer som ”this is what happens when they stay out of the 

kitchen for too long”  och ” Hipster vegan can't open can! Starving audience looks on with mouths 77

agape! Ahahahaha look at these fucking hipsters!”   samt ”is the art the bit where it's a woman 78

unable to use can opener?”   är vanliga. Att Stolz är en kvinna som inte kan öppna en konservburk 79

är något som verkar roa många, att hon dessutom är en ”hipster” gör det ännu mer komiskt.  

Det finns också de som kommenterar konstnärens kropp i ett sexualiserande syfte, som till exempel 

”You gotta admit The Flying Spaghetti Vag has got a booty. She's definetly been working out with 

her shape-ups. I can't speak to the artistic value of this, but her booty shows some dedication at 
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least.”    eller ”boobies @ 5:14 yeeeeeeah.”  Andra antyder att verket på är pornografiskt; ”soft 80 81

core porn”  , eller ”wow that girl just masturbated in front of 50 people and they think its art nice 82

troll shit girl”.   Andra antyder att de har blivit upphetsade av klippet. Oavsett om kommentarerna 83

om Stolz kropp är uppskattande eller nedsättande, så placerar det konstverket i en sexuell kontext i 

stället för en konstnärlig sådan.  

Sjöholm Skrubbe skriver om hur statyn Eva av David Wretling får potatismos applicerat i ansiktet 

och mellan benen, vilket hon menar är en sexualisering som syftar till att motverka den 

disciplinerade blicken och ifrågasätta det estetiska rastret som konstnären har lagt över statyn. Den 

anonyma allmänhet som statyn är skapad för ifrågasätter dess status som konstverk.   I exemplet 84

Eva krävdes lite för att det latent pornografiska skulle framträda eftersom det är en nakenakt. Jag 

menar att de kommentarer av sexualiserande karaktär som postats i kommentarsfältet till Interior 

Semiotics har samma funktion som i Sjöholms Skrubbes exempel. Sexualiserande kommentarer 

ifrågasätter Stolz kropp och beteende som konstverk. Dessutom ifrågasätter de Stolz status som 

konstnär, i och med att de underförstått jämför hennes klipp med material av pornografisk karaktär.  

Natacha Stolz groteska kropp 

De obscena inslagen i Stolz performance är något som kommenteras av många. Särskilt att de i och 

med att Stolz går på en konstskola och att Interior Semiotics går under en performance-etikett 

därmed blir till upphöjd konst. ”they call this "art". i call this stupidity”   och ”How the fuck is this 85

art? I've seen stick figures with more artistic quality, and I've seen bondage porn that was less 

disturbing.”   är båda exempel ur dessa kommentarer. Stolz öppnar bokstavligen upp sin kropp och 86

exponerar de groteska aspekterna av denna. I Mary Russos teoretiserande av den grottlika och 
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groteska kvinnokroppen är denna tätt förknippad med det invärtes och det gömda; livmodern och 

det inverterade och mystifierade  kvinnliga könsorganet.   Det motsatta klassiska idealet med en 87

sluten och stiliserad kropp som Russo beskriver går att applicera på den kropp som vi i västvärlden 

exponeras för genom media och bilder. Den klassiska kroppen liknar ett passivt objekt i stor 

utsträckning.   Stolz positionerar sig genom sitt performance som bärare av det groteska, en 88

projektion av den skrämmande kvinnokroppen och dess insida, samtidigt som hon är en skapare av 

mening. Hon exponerar aktivt publiken för sin kropp, vilken hon egentligen borde gömma enligt 

vårt rådande skönhetsideal. Hon accentuerar och överdriver de groteska aspekterna av 

kvinnokroppen, och gör sig både skrämmande kvinnlig, som i kroppslig, och okvinnlig, som i en 

vägran att behaga med sitt yttre, på samma gång.  

Hennes uppvisande av det groteska och kroppsliga är till stor del det som får många i 

kommentarsfältet att bli så provocerade. Men på internet är det inte ovanligt med klipp och bilder 

av groteska kroppar och aktiviteter, det är en stor del av 4chan, både i dess språk och dess 

uppmärksamhetsekonomi. Troligt är snarare att det är den groteska kroppen upphöjd till konst som 

upplevs som så provocerande. För konst är enligt den klassiska definitionen inte sammankopplad 

med verkliga, mänskliga kroppar. Den är estetisk, kontrollerad, sluten och självtillräcklig; mycket 

lik den beskrivning av den klassiska kroppen som Russo ger. Stolz är inte först med att exponera 

publiken för sin kropp i performancekonst och samtida konst, men många som kommenterar verkar 

inte bekanta med nutida konsthistoria och reagerar därför som om Stolz verk är helt obegripligt ur 

konstsynpunkt. Att Stolz dessutom gör sitt groteska performance som kvinna, som aktivt subjekt, i 

direkt polemik med sin roll som passivt objekt, är också provocerande. Fler exempel på 

kommentarer är: ”THIS IS NOT ART, IT IS BULLSHIT! YOU DEMENE REAL ARTISTS WHO 

SLAVE OVER PEICES OF WORK FOR HOURS FOR AN ACTUALL REASON. i liked the 

fingering however”   och ”I hate those "artist" attention whores. You know, the people who pretend 89

they have talent, give themselves an artist or philosopher style and think they are the elite. What a 

waste of human resources, they'd be more useful working as human speed bumps.”   90

!
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Reception, remixer och visuella kommentarer 

Receptionen av verk är radikalt förändrade i och med internet och de möjligheter till eget tolkande, 

kommenterande, remixande, adderande eller borttagande av element som finns där. Det är en aktiv 

reception, där mottagarna skapar nya verk. Så vad gör användarna på Youtube och 4chan med 

Interior Semiotics? De flesta nöjer sig med att posta en kommentar. Andra tar det längre och gör 

egna klipp, där de på olika sätt anspelar på Stolz och hennes performance. Vissa klipper ihop verket 

med andra videos och lägger till musik. Här blir den remixkultur som Fagerjord beskriver tydlig. 

Han ser remixen som en särskild typ av kreativitet, där alla kan bli medskapare, och gapet mellan 

upphovspersoner och publik är litet. Han menar också att många remixer kan ha ett kommenterande 

eller politiskt syfte, till exempel genom att material används tvärtemot det ursprungliga syftet, 

genom att det görs om eller klipps ihop med annat material.      91

Youtube-användaren thejobloshows klipp Interior Semiotics Redux är en remix av Stolz 

performance. Underskriften är ”In this YouTube video, thejobloshow fixes a hipster's dreadful art 

performance by bringing in DA' FUNK.”   I klippet är tempot snabbare, discomusik tillagd och 92

videon klippt så att den passar rytmen av musiken. Dessutom är det kortare, bara 1,17 minuter. Bara 

vissa delar av Interior Semiotics är kvar, så som när Stolz öppnar burken, rör om i kastrullen, yttrar 

oförståeliga ljud och applicerar Spaghetti’Os på sin tröja. Även när hon klipper upp sina 

strumpbyxor och när publiken filmas är med. Inklippta bilder på hipsterrelaterade objekt som en 

musiksajtslogotyp och artisten Uffie dyker upp ibland, vilket anspelar på hipsters. Texten 

”HIPSTER ALERT” dyker upp på slutet. Intressant är att det element som väcker mest anstöt, den 

oidentifierade kroppsvätskan, inte ses i klippet. En kommentar till klippet lyder; ”Now. That's what 

I call artistic talent. You made something ordinary/idiotic (Ordinary for YouTube) and turned it into 

something interesting to watch.”   93

Jag tolkar detta som att Interior Semiotics klipps om så att det blir mer anpassat till 4chan och 

Youtube. Klippet är kortare och mindre ansträngande att kolla på. Det som är besvärande med 

Interior Semiotics; de långa tystnaderna, Stolz nervositet och publikens obekvämhet, saknas. Istället 

är det rytmisk discomusik och andra inklippta bilder som dyker upp när det blir för tråkigt. Videon 

är en kommentar till konstbegreppet och ett sorts avdramatiserande av verket. Användningen av 

�25

!  Fagerjord, 2010, sid. 195.91

!  Interior Semiotics Redux (video), 2010, http://www.youtube.com/watch?v=SEDhbjkknWo  (sedd 16/5/2014)92

!  Guy Cool, Interior Semiotics Redux (kommentar), http://www.youtube.com/watch?v=SEDhbjkknWo  (sedd 93
16/5/2014) 5/5/2011



ordet ”fixes” i videobeskrivningen, som på svenska översätts till att åtgärda eller reparera 

någonting, tyder på att upphovspersonen tänker sig att klippet ska ha en humoristisk men också 

korrigerande funktion. Detta åtgärdande hävdar jag går ut på avlägsna det estetiska raster som  det 

konstnärliga sammanhanget och syftet lägger över Interior Semiotics. Den odisciplinerade blicken, 

den blick som inte är inställd på stor konst, möter inte något motstånd när den ser på Interior 

Semiotics Redux. Tvärtom, den möter något humoristiskt och svängigt. Många kommentarer menar 

att detta skulle vara bättre konst än Interior Semiotics. En kommentar lyder ”That was so artistic 

and conceptual, it made Warhol turn in his grave.”    94

Korrigerandet innefattar också att det mest anstötliga elementet tas bort. Den korta delen där 

kroppsvätskan rinner ur saknas. Sekvensen är klippt precis när vätskan börjar rinna, vilket ger ett 

mindre groteskt intryck. Det som blir kvar är en sekvens där Stolz gör något som kan tolkas som 

masturbation. I och med detta sker en symbolisk slutning av Stolz kropp. Återigen känns termen 

”fixes” som thejobloshows använder symptomatisk. Russos definition av den groteska 

kvinnokroppen som öppen, oregelbunden samt kopplad till kroppens insida och kroppsvätskor 

kontra den klassiska kroppen som motsatsen, sluten och regelbunden är relevant. Genom 

bortredigeringen av kroppsvätskan och slutningen av Stolz kropp blir representationen mer lik den 

klassiska. Dessutom blir Stolz enklare att sexualisera om kroppsvätskan avlägsnas. Det bör tilläggas 

att den remixkultur som finns på Youtube och 4chan absolut inte bara riktar in sig på klipp som är 

störande. De flesta klipp som blir populära görs om förr eller senare, paras med andra klipp och 

internetfenomen och kommenteras på olika sätt. Men jag hävdar, likt Sjöholm Skrubbe, att 

reaktioner på konst bör tolkas som reaktioner på konst.  

Spaghetti’Os- How to open a can the epic way! av användaren big2000dave är ett liknande klipp 

där klipp från när Stolz öppnar konservburken varvas med klipp från Keyboard Kitty, en annat 

populärt klipp på 4chan och Youtube där en katt spelar piano. Beskrivningen av klippet lyder; ” A 

DIY on an apparent difficult task which clarifies the steps in mastering the art of can opening. 

Keyboard kitty will help introduce this fumbling art connoisseur. Black spaghetti o's anyone? 

Yummy!”.   Klippet är strukturerat på så sätt att klipp på när Stolz försöker öppna burken varvas 95

med bilder på ”keyboard kitty” och ett glatt musikstycke som ursprungligen kommer från 

”keyboard kitty”-klippet spelas upp. När sekvenserna med Stolz öppnande konservburken är klar 
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kommer direkt delen där publiken hurrar och klappar i händerna.  Genom förkortningen av klippet 

blir handlingen helt annorlunda. Big2000dave beskriver det som en guide i ”the art of can opening”. 

Det obscena är bortklippt även här. Istället läggs en gullig pianospelande katt till. Detta gör dels 

klippet mindre tråkigt, eftersom det delar upp det i mindre sekvenser. Men det sätter även klippet i 

en 4chan-kontext, då Keyboard Kitty är ett populärt klipp på 4chan och Youtube. Big2000dave 

lägger alltså till element som förändrar perceptionen av det ursprungliga verket. Att Keyboard Kitty 

inte är finkultur är tydligt, vilket i samband med performanceverket skapar en komisk effekt. Det 

allvarliga i Stolz framträdande sätts i kontrast till den pianospelande katten. Resultatet blir 

löjeväckande, och Stolz ramlar ned från sin konstpiedestal. Hennes status som stor konst, eller i alla 

fall samtida konst, försvagas. Sammanfört med en pianospelade katt blir det tydligt att Interior 

Semiotics är beroende av sitt sammanhang. Det estetiska raster och de disciplinerade blickarna som 

ligger tungt över rummet i det ursprungliga klippet blir tydligare i mötet med de lågkulturella 

referenserna. Den komiska musiken gör också sitt till. I big2000daves begreppsvärld är inte Stolz 

en blivande konstnär, utan bara en ung kvinna som inte kan öppna en konservburk. Publiken är en 

grupp med människor som spänt betraktar någon som försöker öppna en konservburk. På så sätt 

avväpnas Stolz och hennes konstpublik.  

Avslutning/sammanfattning 

Det är troligt att Interior Semiotics postades på 4chan för dess groteska innehålls skull och den  

stora mängden hipsters i klippet. På så sätt blev den ett vinnande koncept i den 

uppmärksamhetsekonomi som 4chan och liknande forum utgörs av. Bernstein et al. beskriver hur 

anonymiteten och flyktigheten på 4chan leder till ett gränslöst beteende. Användarna på 4chan 

verkar gilla att se sig själva som internets rebeller som gärna postar obscena bilder och inte är rädda 

för att säga sanningar, hur jobbiga de än må vara, men det är uppenbart när man läser 

kommentarerna till Interior Semiotics att allt gränslöst beteende inte är önskvärt, framförallt inte om 

upphovspersonen är en kvinna. 

Stolz verk kan tolkas som ett försök att styra blicken och att kontrollera receptionen av sin egen 

kropp, men detta undermineras när verket hamnar i en ny kontext. Liksom de vandaliserade 

nakenakter som Sjöholm Skrubbe beskriver puttas Stolz ned från piedestalen. Hon hamnar på 4chan 

där hennes verk betygsätts utifrån helt andra parametrar än i det rum där det först uppfördes. Och 

hon stör betraktarna, så till den grad att de bemödar sig med att skriva 23 000 kommentarer, ömsom 

humoristiska, förvirrade och förmanande. Hennes kropp blir inte längre hennes egen, likt Russos 
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groteska kropp som står som en skrattspegel åt vårt klassiska ideal så skrämmer hon betraktaren. 

Den grottlika, äckliga kvinnokroppen har liten plats på internet, trots all pornografi och obsceniteter 

som finns där. 

Det är anmärkningsvärt hur många av kommentarerna som handlar om att publiken är okritiska och 

beter sig oindividualistiskt. Upplösningen av gränsen mellan publik och skapare som finns på forum 

som Youtube och 4chan gör att situationen i Interior Semiotics blir oförståelig för de som 

kommenterar. Samtidigt är hela fenomenet med Interior Semiotics ett uttryck för 4chans kollektiva 

mobb-beteende, som Bernstein et al. tar upp. En stor mängd personer går in på ett tidigare obskyrt 

klipp och spyr galla över videon och dess upphovsperson. Genom att använda ”lol speak”, flaming 

och internhumor i kommentarerna markerar man sin grupptillhörighet. Men det är förstås en annan 

sorts grupptillhörighet än den som konstpubliken i klippet har. När man läser kommentarerna kan 

det nästan kännas som att det mest störande i kommentatorernas ögon är att publiken inte är negativ. 

Att de stannar, klappar, om än pliktskyldigt och inte angriper konstnären, vare sig verbalt eller 

fysiskt. Att vara negativ eller cynisk verkar för 4chan-användarna framstå som höjden av 

individualism, även om man gör det i grupp. Att vara respektfull, tyst och uppskattande är det 

däremot inte. Publiken avfärdas för att de är ”faggots”, hipsters och ”posers of individuals”, men 

egentligen mest för att de inte avfärdar Stolz verk. De sitter kvar, om än obekväma. De respekterar 

hennes verk, hennes status som konstnär, eller i alla fall som konststudent. Det som för 4chan, /b/ 

och de som kommenterar på Youtube framstår som en omöjlighet, och som något oförståeligt, är 

egentligen utmärkande för konstpubliken. Det estetiska raster som ligger över verket består av ett 

samförstånd mellan konstnären och publiken; det här är ett konstverk, vi är en konstpublik och 

därför kommer vi att låta dig tala till punkt eller agera färdigt, även om vi kan kritisera verket i 

efterhand. Men på 4chan och Youtube blir receptionen en annan. Diskrepansen mellan olika fälts 

och gruppers syn på kvinnor, konst och kropp blir tydlig. I det misogyna träsk som 

kommentarfälten på Youtube har blivit så förskjuts perspektiven och den långsamma receptionen 

uteblir. Istället för att fundera över vad konstnären vill säga så blir receptionen endast en 

ryggradsreflex av att något är fel och motbjudande. När verket lades ut på Youtube och sedermera 

hamnade på 4chan så tappade det därmed delvis sin innebörd. Detta förstärktes genom de 

remixvideos som gjorts på verket. Där klipps störande och okonventionella delar i videon bort, för 

att ersättas med populärkulturella referenser. Om än möjligen med humoristiskt syfte, så är det 

tydligt att det subversiva i Stolz video, det okvinnliga och obscena, inte accepteras i kontexten 

4chan och Youtube, varför nya videos skapades där dessa element har avlägsnats.  
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I ljuset av debatten som ägt rum de senaste åren om digitalt hat och hot mot kvinnliga debattörer 

och feminister i dag så framstår receptionen av det här verket som milt. Men det blir tydligt hur 

konst, och kanske framförallt feministisk konst eller konst gjord av kvinnor, kräver egna rum och 

samförstånd. Utanför de rummen så riskerar verken att bli mottagna med oförstående och avsky. 

För den konstnär som vill provocera är möjligheterna förstås oändliga. Men för resten blir det 

tydligt vilka viktiga funktioner det estetiska rastret, konstpublikens respekt och feministiska 

sammanhang har, eftersom de ger skydd åt konstnären och verket, oavsett hur exkluderande 

sammanhanget kan hävdas vara. Det rummet är också det som gör verket, och Stolz beteende i 

klippet, till konst. Utanför, i den offentlighet som 4chan och Youtube i sammanhanget blir, 

missförstås verket, kanske med flit, och tolkas utifrån helt andra parametrar. Det är ett intressant 

möte, men går också ut över utövaren, när hon  och hennes publik ömsom hånas och hotas.  

I min uppsats har jag bidragit med ett kritiskt genusperspektiv på den gruppkultur och reception av 

konstverk som finns på 4chan och Youtube. Jag har analyserat ett tusental kommentarer till Interior 

Semiotics med hjälp av kritisk diskursanalys, med utgångspunkten att det måste finnas korn av 

mening bland alla invektiv och könsord. Jag har, snarare än att lyfta fram forumens kreativa 

aspekter som den befintliga forskningen kring Youtube och 4chan ofta gör i dag, analyserat vad 

receptionen betyder utifrån termer av kön och kropp. Inte för att de remixvideos som jag även 

behandlar i analysen inte är nyskapande, men för att ta analysen vidare. Det är viktigt att inte bara 

se till att remixvideos görs på Youtube, utan hur de görs, utifrån hur receptionen av ursprungsverket 

ser ut och vilka förutsättningar som finns i termer av makt, kropp och kön. Jag vill bidra till 

internetforskningens fält med ett perspektiv som varken handlar om att upphöja eller avfärda, utan 

som utgår från de specifika forum och sammanhang som receptionen av Interior Semiotics 

emanerar från, samtidigt som maktaspekten när det gäller kön, sexualitet, klass och ras aldrig får 

glömmas bort. De hierarkierna är förutsättningar för hur vi kommunicerar med varandra på internet, 

och hur det vi skapar tas emot, eller förvägras ett seriöst mottagande.  

!
!
!
!!!
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