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Indledning
”[Det] affektive er en fuldstændig central del af det at være et sansende og kropsligt forankret
menneske” (Knudsen & Stage, 2016, s. 53). Med disse ord skitserer Britta Knudsen og Carsten Stage
den store rolle, affekten spiller i vores alle sammens liv. Om vi er til familiefest, og stemningen
pludselig bliver dårlig, eller om vi sidder alene foran tv-skærmen og smågriner, er der tale om affekt
– vi lader os påvirke af ”energies, [both] somatic and exosomatic” (Papacharissi, 2015, s. ix). Netop
denne mangefacetterede størrelse, der udgør affekt, vil være omdrejningspunktet i nærværende
opgave.
For at belyse, hvordan affekten fungerer, og hvordan den kan bruges i en kommunikativ
henseende, vil jeg analysere videoklippet ”Jonatan Spang interviewer Nikita Klæstrup og Twerk
Queen”. Videoen stammer oprindeligt fra Spangs tv-satireprogram Tæt på sandheden (2017-), men
denne analyse vil tage afsæt i uddraget, der er publiceret på DR’s Facebook-side1. I videoklippet
bliver de to selvudnævnte fjerdebølgefeminister Nikita Klæstrup og Louise Kjølsen alias Twerk
Queen interviewet på ganske humoristisk vis: Spang stiller dem anfægtende spørgsmål og bryder med
forventningerne. Denne absurde situation afføder et væld af affektive intensiteter, der både
manifesterer sig i og uden for videoen.
For at kortlægge, hvorledes disse affekter fungerer, vil jeg først præsentere et teoretisk afsnit.
Her vil affektteoriens ophav samt mest væsentlige positioner blive udredt, og centrale begreber vil
blive forklaret. Herpå følger et kort metodisk afsnit, hvorefter der tages hul på analysesegmentet.
Dette vil indledningsvis beskæftige sig med værkets interne affekter, hvorefter fokus flyttes til
eksterne brugerkommentarer. Observationer fra disse analyser videreføres til et diskussionsafsnit,
hvor jeg vil undersøge, hvordan videoklippet tager del i aktuelle samfundsdebatter. Slutteligt vil
arbejdet naturligvis kulminere i en konklusion, hvor jeg vil præsentere mine endelige resultater.

1

Weblink: https://www.facebook.com/drdkdr/videos/1736981013271551/.
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Teori
Der findes efterhånden mange bud på, hvad affekt egentlig er. Et af de tidligste forsøg på at definere
fænomenet findes hos 1600-tallets Baruch de Spinoza, der – med en lettere parafrasering –
formulerede, at ”affekt er kroppens evne til at påvirke og lade sig påvirke” (Reestorff & Stage, 2018,
s. 315). Der har således fra start været en tæt forbindelse mellem affekt og krop samt en bevidsthed
om, at affekt er en dynamisk, smittende størrelse. Denne grundtanke gør sig også gældende i dag,
hvor affekt generelt angår ”kropslige forandringer, og […] hvad der sker, når kropslige energier stiger
eller falder, intensiveres eller drænes” (Reestorff, 2016). Disse kropslige energier kan vise sig på et
utal af individuelle måder: Kroppe, der jubler over sejr, smiler ved synet af en bekendt eller væmmes
ved tanken om noget grimt, kan alle siges at være i affekt.
Affektteorien har altså en lang genealogi, men vi skal helt frem til starten af det 21. århundrede,
før den for alvor vandt indpas i kultur- og medievidenskaben. Her udkom en række betydningsfulde
værker, og man kan tale om en egentlig vending: den affektive vending. Grundlæggende opponerer
teoretikere fra dette felt imod poststrukturalismens store fokus på sprog og kognition, da disse
dimensioner ikke kan begribe hele den menneskelige sansning. Endnu en bevæggrund for den
affektive vending er internettets hastige udbredelse: Sociale medier har skabt et nyt digitalt landskab,
hvor vi ikke bare kommunikerer sprogligt, men i høj grad også affektivt (Reestorff, 2016). Netop
dette ser vi tydeligt i ”Jonatan Spang interviewer Nikita Klæstrup og Twerk Queen”: Næsten 2.000
gange har brugere tilkendegivet, at de synes om videoen, 600 personer har delt klippet med deres
netværk, og i kommentarfeltet ses ikke bare sproglige formuleringer, men også et utal af emotikoner2.
Selvom der hersker bred enighed om, at affekt altså vedrører kropslige energier, er der større
uenighed om, hvordan affekten fungerer – og om vi overhovedet kan isolere affekt fra en række andre
fænomener. Dét har resulteret i to affektteoretiske traditioner: den prækognitive og den performative.
I spidsen for den prækognitive retning er Brian Massumi, der mener, at man kan – og bør – skelne
mellem affekt og emotion. Hos Massumi er affekt en umiddelbar, prækognitiv sansning af
intensiteter, der går forud for sprogets diskursive kategorisering: ”a nonconscious, never-to-beconscious autonomic remainder” (Massumi, 2002, s. 25). At være i affekt er således en ikke-bevidst
oplevelse, som kroppen autonomt foranlediger. Emotion, derimod, er den kognitive bearbejdning og
sproglige italesættelse af affekten. Det er her, ”de primære sansninger oversættes til følelsesindhold
og sproglige udtryk” (Knudsen & Stage, 2016, s. 58); vi sætter ord på vores affekter. Med et citat fra

2

Pr. 31. maj 2018.
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endnu en hovedskikkelse i denne tradition, Teresa Brennan, kan man sige, at emotioner er ”sensations
that have found the right match in words” (Brennan, 2004, s. 5). Ordene og sproget er dermed ikke
lig med affekten, men blot ”distorted traces” (Knudsen & Stage, 2015, s. 4) – en slags damp, kroppen
udsender, når den er i affekt (Massumi, 2002, s. 25-26).
For Massumi er det interessante ikke de navngivne emotioner – glæde, vrede osv. – men
derimod affekterne. Han er interesseret i det korte øjeblik, hvor kroppe mødes, og spontan affekt
opstår: ”[the] transition, where a body passes from one state of capacitation to a diminished or
augmented state of capacitation” (Massumi, 2015, s. 48). Dette mellemrum kalder han ”the inbetweenness” (Massumi, 2015, s. 48), og det er her, kroppes intensiteter udveksles, og vi kan springe
fra glæde til sorg, fra afsky til hengivelse. En sådan affektiv overgang sker på baggrund af, hvad
Massumi kalder mikrochok: små kropslige registreringer, der sætter os i affekt (Massumi, 2015, s.
53). Disse mikrochok rammer os helt ubevidst: Det kan blot være ”a change in focus, or a rustle at
the periphery of vision that draws the gaze toward it” (Massumi, 2015, s. 53).
I forlængelse af dette udstikker Massumi et væsentligt begrebspar: cue og attunement. Hvor
cue er den ydre, intenderede påvirkning, er attunement kroppens stemthed; altså forudsætningerne
for affekten og den efterfølgende emotion (Massumi, 2015, s. 55-56). Dette attunement vil variere fra
person til person, da kroppene er formet af deres fortid: De er ”pre-populated – by instincts, by
inclinations, by teeming feelings and masses of memories” (Massumi, 2015, s. 51). Sættes en gruppe
mennesker sammen for at se en gyserfilm, vil de således være udsat for den samme cue: en bestemt
type mise-en-scene, musik osv. Alligevel kan kroppene – grundet deres attunement – reagere vidt
forskelligt: Nogle vil finde det uhyggeligt, andre komisk.
Af ovenstående kan vi altså sammenfatte, at den prækognitive retning skelner mellem affekt på
den ene side og emotion på den anden. Affekt opstår gennem mikrochok i mødet mellem kroppe – i
the in-between – og bliver til emotion i det øjeblik, vi forstår og sætter ord på oplevelsen. Anderledes
ser det dog ud hos affektforskningens anden tradition: den performative. Her stiller bl.a. Sara Ahmed
sig kritisk over for skellet mellem affekt og emotion. Hun mener, at affekt rammer krop og sind på
samme tid, hvorfor ”the distinction between sensation [affect] and emotion can only be analytic”
(Ahmed, 2014, s. 6). Den performative retning opererer derfor ikke med et skel mellem affekt og
emotion, som Massumi ellers plæderer for.
Hos Ahmed indgår begge størrelser i et komplekst, uadskilleligt netværk, og reaktionen
fungerer som en performativ handling: Det omkringværende samfund og kroppens individuelle
dispositioner determinerer, hvilke affekter der bringes i spil. Her nævner Ahmed, at forskellige
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affekter kan klæbe til særlige objekter, såfremt de ofte sættes i forbindelse med hinanden: “words for
feeling, and objects of feeling, circulate and generate effects: […] they move, stick, and slide”
(Ahmed, 2014, s. 14). Cirkulerer det eksempelvis i medierne, at succes hænger sammen med en dyr
bil, vil følelsen af succes altså klæbe til objektet ’dyr bil’. Gennem tiden kan dette forhold ændre sig,
og en ny affekt kan klæbe til den dyre bil: ”Feelings may stick to some objects, and slide over others”
(Ahmed, 2014, s. 8).
Her kan vi altså konkludere, at den performative retning ikke er væsentligt interesseret i, hvad
affekt er, men snarere ønsker at undersøge, hvordan den fungerer og forhandles i samfundet.
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Metode
Selvom de to traditioner umiddelbart modsiger hinanden, er det vigtigt at pointere, at ”affektfeltet i
højere grad kendetegnes af krydsbefrugtninger end af indbyrdes uforenelighed” (Frederiksen, 2012,
s. 6). Både Massumi og Ahmeds retninger forstår affekt som en særlig spænding, der opstår i
relationen mellem subjekter, og de er enige om, at affekt kan smitte mellem kroppe og til enhver tid
afhænger af de enkelte kroppes individuelle fortid. Det er derfor muligt at forene de to traditioner i
én metodisk procedure: Hvor Massumis tilgang kan undersøge de ”umiddelbare, sanselige og
muterede udvekslinger” (Reestorff & Stage, 2018, s. 318), tilføjer Ahmed og den performative
retning et diskursivt og forhandlende lag.
I nærværende opgave ønsker jeg at belyse begge dimensioner, hvorfor analysen vil falde i to
dele: Først vil jeg undersøge videoklippets diegetiske kroppe, hvorefter fokus rettes mod videoens
eksterne brugerkommentarer. Den værkinterne analyse vil være forankret i Massumi og Brennans
termer, da disse kan forklare de spontane kropslige affekter, vi ser udfoldet i videoen. Ydermere vil
jeg inddrage Ahmeds performative klæbeteori, da især Spangs klæbende affekter synes at spille en
væsentlig rolle. I forlængelse af dette vil den eksterne kommentaranalyse være centreret om Ahmed,
der altså ikke ser nogen barriere mellem sprog og affekt. Her vil kommentarerne agere direkte udtryk
for de skrivende kroppes affekter, og det vil være muligt at undersøge, hvordan brugerne deltager i
videoens affektive miljø. Til at forklare de smitteprocesser, der også finder sted i kommentarfeltet,
vil jeg desuden anvende teori fra den prækognitive retning. Fælles for begge analyser vil jeg
endvidere inddrage klassisk humorteori, da videoklippet i høj grad anvender humor til at skabe affekt.
Her vil både inkongruens-, forløsning- og overlegenhedshumor være relevante, da disse kan forklare
latterens spontane og affektive rolle.
Med dette in mente går jeg altså i Camilla Reestorff og Carsten Stages fodspor og vælger ikke
at fokusere på, ”om det er affekt eller emotion, vi ser udfoldet” (Reestorff & Stage, 2018, s. 317). I
stedet ønsker jeg at undersøge, hvordan affekten opstår, transmitteres og forhandles på tværs af
kroppe og computerskærme.
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Analyse
En affektorienteret analyse kan – som nævnt – befinde sig på flere tekstlige niveauer. Her præsenteres
først en analyse med fokus på videoens kroppe, hvorefter blikket rettes mod seerenes kommentarer.

Analoge kroppe
Videoen, hvori Spang driver gæk med de to fjerdebølgefeminister, etablerer et væld af affektive
stemninger. Indledningsvis giver videoen den klare cue, at der er tale om en seriøs interviewsituation:
De tre involverede parter sidder stift overfor hinanden, sproget er holdt i en alvorlig tone, og
kropssproget er formelt. Dette opleves særligt hos Spang: Mens han høfligt indleder interviewet med
ordene ”Tak, fordi vi kan mødes. I rejser en spændende debat”,
sidder han med benene over kors, ser på et notatark og
fingererer med en kuglepen. Spang påtager sig tydeligvis den
autoritative rolle som interviewer, og de to kvinder på modsatte
side af bordet sidder lettere foroverbøjet, ventede på spørgsmål
(se billede 1). Videoklippets første sekunder indikerer dermed,
at dette er et ordinært interview med en professionel stemning.

Billede 1: Interviewsituation.
© DR.

Få øjeblikke senere ændres denne cue dog, og situationen tager en humoristisk drejning: Med
reference til tidligere udsagn fra Klæstrup og Kjølsen spørger Spang ind til problematikken omkring
mænd, der angiveligt ikke kan koncentrere sig, når akademisk sprog blandes med ’twerking’ og
deslige. Allerede her viser Kjølsen små tegn på at være i affekt: Hun kniber øjnene sammen og smiler
skævt. Kroppen fornemmer altså, at der er noget på færde, og at interviewet måske ikke er, hvad det
giver sig ud for. Denne mistanke understøttes endvidere af Spangs kendte rolle som komiker. Gennem
endeløse mediecirkulationer klæber det humoristiske og utilregnelige til hans krop: Vi har set ham
lave sjov med religion i Biblen (2008), joke med pædofili i Familie (2008) og spille den smådumme
Nikolai i Alle for én (2011). Hans morsomme og dristige karakter er således ”shaped by cultural
histories and memories” (Ahmed, 2014, s. 7), hvilket både Klæstrup og Kjølsen formentlig er bevidste
om. Netop herfor kan det virke overraskende, at det – i første omgang – ikke er Spangs humoristiske
krop, kvinderne konfronteres med. Spang er uvant seriøs, og Kjølsen reagerer med et afværgende
smil. Klæstrup, derimod, er mere tilbageholdende og viser ikke umiddelbart tegn på affektive
udsving. Vi fornemmer dermed, at de to feministkroppe er forskelligt stemte over for den samme cue
– hvad Massumi kalder differentieret attunement (Massumi, 2015, s. 56).
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Endnu tydeligere bliver det cirka 45 sekunder inde i
videoen: Midt i den formelle samtale sender Spang de to
kvinder et lokkende blik og slikker sig lystent om munden (se
billede 2). Dette er et klart brud med den seriøse spænding, der
hidtil har hersket mellem kroppene, og inkongruensen fungerer
som et humoristisk greb. Noget “unexpected, out of context,
inappropriate, unreasonable, illogical, [and] exaggerated”

Billede 2: Spangs lokkende blik.
© DR.

(McGhee, 1979, s. 10) som dette vil ofte føre til latter, fordi vi
i et splitsekund ikke kan begribe, hvad der sker (Morreall, 2009, s. 10-11). Netop dette ses hos de to
kvinder, der kropsligt såvel som sprogligt viser tegn på at være i affekt.
Efter Spangs inkongruente opførsel bryder Kjølsen ud i en kortlivet latter, hvilket kan tolkes
som en spontan affektiv handling. Dette er if. Victor Raskin en helt basal reaktion for mennesker, når
de møder noget morsomt: ”Responding to humor is part of human behavior, ability, or competence,
other parts of which comprise such important social and psychological manifestations of homo
sapiens as language, morality, logic, faith, etc.” (Raskin, 1985, s. 2). Kjølsens latterudbrud kan
således være en prækognitiv, ubevidst handling jf. Massumi. Her er affekt “embodied in purely
autonomic reactions most directly manifested in the skin” (Massumi, 2002, s. 25). I samspil med
denne kropslige erfaring giver Kjølsen som nævnt også udtryk for at være i affekt rent sprogligt. Efter
Spangs lumre blik afbryder hun abrupt sit interviewsvar og udtrykker lettere leende: ”Ej, hvorfor gør
du det med næsen, Jonatan? Skal du nyse?”. Dette impulsive udsagn kan være affektens damp og
samtidigt vise, at Kjølsen kort forinden har været udsat for et mikrochok. En sådant chok er ”felt
without registering consciously” (Massumi, 2015, s. 53) og bliver altså først bevidstgjort ved den
sproglige kategorisering; ved overgangen fra affekt til emotion.
Hos Klæstrup kan vi ligeledes spore affektive intensiteter. Mens Kjølsen kommenterer den
inkongruente handling, kigger Klæstrup afventede på Spang og rammes tilsyneladende ikke af samme
mikrochok: Hun holder masken og viser ikke tegn på morskab. Få sekunder senere ændres situationen
dog, og Klæstrup slår over i en kort latter. Vi fornemmer her, at hendes krop smittes af venindens
affektive tilstand, og de to kroppe griner kollektivt. Her kan vi – med reference til både Spinoza og
Massumi – tale om, hvad Brennan kalder affekttransmission. Selvom Klæstrup ikke umiddelbart
afficeres, lader hun sig smitte af omgivelserne, og kroppen reagerer: ”The transmission of affect […]
is social or psychological in origin. But the transmission is also responsible for bodily changes; some
are brief changes, as in a whiff of the room’s atmosphere” (Brennan, 2004, s. 1). Netop denne
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flygtighed ser vi også i videoklippet, idet Klæstrup hurtigt
stopper sin latter og vender tilbage til et stift kropssprog med
korslagte arme. Endnu en gang oplever vi altså de to kroppes
differentierede attunement (se billede 3). I forlængelse af dette
kan vi – i overvejende grad – kategorisere Klæstrup som en
resistor: ”the one who holds out against a common affect”
(Brennan, 2004, s. 11).

Billede 3: Differentieret attunement.
© DR.

Herpå klippes der til en halvnær indstilling af Spang, der
stiller kvinderne et nyt spørgsmål. Den formelle stemning er vendt tilbage, og Spang fylder sit
spørgsmål med ukonventionelle ord, fx ”heteronormative kønshierarkier”. De seriøse affektive
spændinger transmitteres mellem kroppene, og de to feminister smittes af Spangs formelle
fremtræden. Alle tre udviser således et stift og professionelt kropssprog. Da Spang er færdig med sit
knudrede spørgsmål, klør Kjølsen sig usikkert i hovedbunden, og begge kvinder virker lettere
forvirrede. De når dog aldrig at samle tankerne om et svar, idet Spang atter bryder den indledende
cue: Han smider trøjen og fortsætter i bar overkrop.
Denne gang er Spangs inkongruente handling endnu mere
grænseoverskridende, og vi ser følgelig en stærkere affektiv
reaktion hos Kjølsen. Hendes indledende fnisen overgår hurtigt
til et latteranfald, hvor hun læner sig tilbage i sofaen og griner
højlydt (se billede 4). Kroppen er tydeligvis i affekt, og man
kan formode, at dette er en spontan handling. Endvidere kan vi
drage en parallel til Immanuel Kant, der om inkongruens har

Billede 4: Kjølsen i affekt.
© DR.

noteret, at ”In everything that is to excite a lively convulsive
laugh there must be something absurd (in which the understanding, therefore, can find to satisfaction).
Laughter is an affection arising from the sudden transformation of a strained expectation into
nothing” (Kant, 1987, s. 47). Situationen er altså så absurd og overraskende, at Kjølsen ikke kan
begribe det. Derfor bryder hun ud i latter, og mikrochokket udvikler sig jf. Massumi til en kropslig
reaktion: ”There is no fright, or any affect for that matter, without an accompanying movement in or
of the body” (Massumi, 2015, s. 54).
Anderledes ser det – igen – ud hos Klæstrup. Da Spang afklæder sig trøjen, trækker hun en
smule på smilebåndet og udtrykker prompte: ”Har du det varmt?”. Dette udsagn kan være affektens
damp, men i det store hele viser hendes krop ikke synderlige tegn på at være i affekt. Hun modstår
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de affektive spændinger, der vandrer i rummet, og fortsætter således sin rolle som resistor. Det samme
gør sig gældende for Spang, der ikke lader sig påvirke af Kjølsens affektive tilstand. Med rødder i det
performative forskningsfelt kan vi sige, at Spang bibeholder sit professionelle ansigt – sin ”front
region” (Goffman, 1956, s. 67) – og dermed ikke overgår til spontan, ustyrlig affekt. Denne
tilbageholdenhed lader sig formentlig gøre, fordi Spang er situationens ’leder’: Det er ham, der styrer
slagets gang, og han oplever derfor ikke den inkongruens, kvinderne er udsat for.
De tre kroppe har altså forskellige dispositioner og reagerer på uens vis. Derfor opstår der ikke
én kollektiv affektiv atmosfære, men flere forskellige. Dette ser vi eksemplificeret gennem hele
videoklippet. Både da Spang efterfølgende pisker sig med sit bælte, flår bukserne af og smyger sig
om den såkaldte ’stripperstang’, giver kvindekroppene udryk for differentierede attunements. Vi kan
stedvis se, at Klæstrup – formentlig – rammes af mikrochok, idet hendes stålsatte fremtræden
afbrydes og erstattes af små, kortvarige smil. Dette sker
tydeligst under poledance-seancen, hvor Klæstrups krop
kvitterer med et lille hop i sofaen og et stort smil (se billede 5).
Vi kan sammenkæde denne adfærd med Massumis pointe om,
at ”In every shift of attention, there is an interruption, a
momentary cut in the mode of onward deployment of life. The
cut can pass unnoticed, striking imperceptibly, with only its

Billede 5: Klæstrup i affekt.
© DR.

effects entering conscious awareness as they unroll” (Massumi, 2015, s. 53). Klæstrup er således –
formodentligt – ikke bevist om denne affektive tilstand, før handlingen er udført.
Trods mindre tegn på affekt fremstår Klæstrup fortsat i langt overvejende grad som en resistor:
Selv da Spang smækker sig med sit bælte, og Kjølsen ler højlydt, formår Klæstrup at stå imod. Hun
”[does not] become like someone else by imitating that person” (Brennan, 2004, s. 10), men synes
tværtimod at ignorere omgivelserne og de affektive intensiteter.
Hos Kjølsen oplever vi en anderledes stemthed. Som tidligere påpeget har hendes krop lettere
ved at lade sig afficere, og den reagerer på mange flere cues: Gang på gang ser vi hende skifte fra
stillesiddende og lyttende til småhoppende og leende. Det er dette affektive mellemrum – the inbetweenness – som Massumi interesserer sig for. Her opstår den reelle affekt, og kroppen handler
autonomt i et halvt sekund (Massumi, 2002, s. 29). Mod slutningen af videoen sker der dog en
markant ændring i Kjølsens adfærd: Hun formår i højere grad at modstå affekttransmissioner og
humoranvendelse. Da Spang smådanser til musik og slynger sig om metalpælen, opretholder Kjølsen
sin seriøsitet og færdiggør – mere vellykket end tidligere – sine interviewsvar. Her kan man forestille
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sig, at hun efterhånden er blevet mættet af Spangs upassende opførsel, hvorfor den ikke længere
opfattes inkongruent og morsom.
Slutteligt kan vi hæfte os ved, at ingen af de to feministkroppe virker voldsomt overraskede
over Spangs overdrevne opførsel. Både Klæstrup og Kjølsen viser tegn på at være i affekt, men ingen
skriger hysterisk eller smider sig på gulvet. Denne affektive beherskelse skyldes givetvis, at det
humoristiske og utilregnelige – som tidligere nævnt – altså klæber til Spang. Var interviewerrollen
tilfaldet en person med andre, modstridende affekter påklistret, havde situationen formentlig været
en anden. Tænk blot, hvis Clement Kjersgaard eller Anders Fogh Rasmussen var i Spangs sted – så
havde vi nok set anderledes affektive udsving hos de to kvinder!
Af ovenstående kan vi altså konkludere, at interviewets indledende cue, der konnoterer
seriøsitet og professionalisme, brydes gang på gang. Spang handler inkongruent og katalyserer
dermed en række affektive spændinger og humorrelaterede reaktioner. Hovedsageligt manifesterer
disse sig ved, at Kjølsen ler, og Klæstrup står imod, men undervejs smitter kroppene hinanden, og
begge viser tegn på forskellige affekter. Mod slutningen af interviewet bliver affekten dog mere
homogen, og begge kvinder formår i højere grad at holde seriøsiteten.

Digitale kroppe
Affekt findes ikke blot i videoens diegese, men også i de kroppe, der ser med på den anden side af
skærmen. Her fremhæver Amy Coplan – som en del af den prækognitive tradition – at seeren kan
smittes af videoklippets affektive intensiteter: ”To catch the emotion of another, we must be able to
directly perceive the other and the other’s emotion either through visual or aural observation. […] It
is an immediate response that arises through direct sensory observation” (Coplan, 2011, s. 46). Netop
denne sanselige affektafsmitning synes nærværende interview at lægge op til – både i kraft af
videoteknikker og platformsvalg.
Rent filmteknisk består videoklippet mestendels af totale og halvtotale skud, der viser os de
afficerede kroppe, samt halvnære indstillinger, der gør ”Gesture and expression […] more visible”
(Bordwell & Thompson, 2004, s. 262). Ligeledes bruges der shot reverse shot-teknikker og
reaktionsskud, så seeren altid er orienteret om, hvordan de tre kroppe i diegesen reagerer.
Klipperytmen er forholdsvis hurtig, og der klippes ofte brat fra et latterudbrud tilbage til seriøsitet,
således at videoen på sin vis fremstår som flere selvstændige sketcher. På den auditive side er
forskellige former for latter i fokus: Kjølsen ler højlydt, og det non-diegetiske lydspor er præget af
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dåselatter – der dog muligvis stammer andetstedsfra i originalfilen. Videoen giver dermed rig
mulighed for at observere de involverede kroppe og lade sig afficere.
Samme affektive afsmitning gøres mulig via platformen Facebook, hvor videoklippet er
udgivet. Strømmen af digitale og sociale medier har – som tidligere nævnt – bidraget med en ny
medieøkologi, idet ”vi oplever, medproducerer, etablerer relationer og føler (sammen) på nye måder”
(Reestorff & Stage, 2018, s. 319). Hvor vi tidligere var fastlåst i en ofte rigid envejskommunikation
gennem radio eller tv, bliver vi i dag inddraget på en helt anden måde: Vi kan skabe, remixe,
kommentere og organisere. Mediet er således – med Joshua Meyrowitz’ ord – ikke blot et sprog og
en kanal, men også et selvstændigt miljø (Meyrowitz, 1997, s. 66). Dette miljø, som Facebook altså
konstituerer, har en række affordances (Hutchby, 2006, s. 166), som vi analytisk må have for øje.
Eksempelvis kan videoen på Facebook ”convey a sense of immediacy that makes us feel like we are
there” (Papacharissi, 2015, s. 4) og skabe stærke affektive relationer uden nogen fysisk forbindelse
(Knudsen & Stage, 2012, s. 149). Netop dette kan vi undersøge nærmere ved at lægge os i forlængelse
af den performative affektforskning og studere videoens kommentartråd.
Disse kommentarer fungerer som et affektivt arkiv (Reestorff & Stage, 2018, s. 324) og kan
indikere, hvordan seernes kroppe påvirkes af videoens cues. Som det var tilfældet i den værkinterne
analyse, beror affekten på individernes differentierede attunements, og kommentarsporet præges
derfor af en række forskellige stemninger. På billede 6 kan vi se en håndfuld negative ytringer:

..
..
Billede 6: Negativt stemte kommentarer.
© Facebook.

Brugerne giver her udtryk for, at de finder videoklippet kedeligt og ligegyldigt, og at Spang er et
”sexistisk fjols”. Flere af brugerne – som eksemplificeret ovenfor – anvender desuden ikke bogstaver,
men placerer i stedet en række emotikoner. Disse symboler kan if. Ahmed vise, hvordan den fysiske
krop er i affekt (Reestorff, 2016): Her er den på nippet til at falde i søvn!
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Trods negative ytringer præges kommentarfeltet i høj grad af glæde og morskab (se billede 7).

..
..
Billede 7: Positivt stemte kommentarer.
© Facebook.

Her ser vi eksempelvis, at versaler, udråbstegn og bandeord bruges til at tilkendegive den glædelige
affekt, der raser i kroppen. Brugeren har formentlig tidligere stiftet bekendtskab med de to feminister,
hvorfor det satiriske gensyn afføder en affektiv intensitet: Hans krop er særligt tunet. Ydermere kan
vi se, hvordan folk smittes af og forstærker den affektive morskab, der cues i videoen: Én bruger
symboliserer glædestårer og klapsalver, mens andre beskriver deres fysiske reaktion som stor latter.
Disse kroppe smittes formentlig af, hvad de ser på skærmen, og deltager således i det affektive miljø.
I tillæg til dette findes en mængde lettere aggressive eller sågar skadefro kommentarer. Disse
kan være udtryk for en forløsende oplevelse (se billede 8).

Billede 8: Forløsning.
© Facebook.

Har man set sig vred på nogen, kan satiren fungere som en forløsende ventil (Bruun, 2011, s. 22), der
frigiver den affektive spændthed. Netop dette kan være tilfældet i nærværende kommentarspor, hvor
brugerne på billede 8 tilsyneladende ikke bryder sig om de to feminister og de affekter, der klæber til
dem. At beskrive, hvor irriterede kroppene er, kan dermed være et led i at forløse ”pressure […] that
calls for release” (Morreall, 2009, s. 16).
På samme vis kan kommentarer indikere, at nogle seere føler sig overlegne (se billede 9).
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…
…

Billede 9: Overlegenhed.
© Facebook.

Her ser vi, hvordan Klæstrup og Kjølsen beskrives som dumme, lette ofre og grinagtige. Flere seere
anvender emotikoner, der græder af grin, og en enkelt bruger fortæller glædeligt, at hun ikke ved,
hvem de to kvinder er. De kommenterende kroppe indgår således i en kollektiv affekt, der via
overlegenhedshumor handler om at se ned på andre (Morreall, 2009, s. 10). Ofte vil de personer, der
ses ned på, afvige fra normen (Katzenelson & Brostrøm, 2016), hvilket også er tilfældet i dette
videoklip: Ekstremitet, selviscenesættelse og kønskamp klæber til de to kvindekroppe.
Slutteligt kan vi undersøge, hvordan brugere videresender videoen og dermed spreder den
potentielle affekt yderligere. Facebook-mediets høje grad af immediacy medfører ikke bare, at den
enkelte bruger føler sig til stede i situationen, men foranlediger også, at individet hurtigt kan kontakte
sit netværk – som var de inden for fysisk rækkevidde. En sådan tendens ser vi på billede 10:

Billede 10: Deling.
© Facebook.

Disse personer er på intet tidspunkt fysisk sammen, men alligevel deler de – formentlig – en affektiv
intensitet. Den skrivende krop rammes af noget sjovt og identificerbart, som den ønsker at dele med
sine bekendte. Ved at tagge disse kroppe kan netværket føle og være sammen på helt nye måder.
Det affektive arkiv, der findes i kommentarsporet, vidner altså i høj grad om differentieret
attunement: Nogle brugere finder videoen morsom, andre kedelig og en tredje gruppe får en
forløsende eller selvbekræftende oplevelse. Ligeledes deler mange seere videoen med deres netværk
og skaber helt nye digitale fællesskaber.
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Den kritiske brod
Som vist i de to analyser fremkalder videoen flere affektive intensiteter: Relationer forhandles, kroppe
smittes, og latter modstilles af vrede. Affektive reaktioner som disse opstår ikke ud af det blå
(Reestorff & Stage, 2018, s. 326), men har oftest rod i samfundsmæssige diskurser og eventuelle
kulturfænomener. Dette er også tilfældet for ”Jonatan Spang interviewer Nikita Klæstrup og Twerk
Queen”, der på flere planer indskriver sig i allerede eksisterende kønsdebatter. På den ene side rider
videoen videre på den endeløse bølge af #MeToo-diskussioner, og på den anden side placerer klippet
sig midt i de mere generelle feminismediskurser.
Som et seriøst indslag i debatten kan videoen agere talerør for de to kvinder og deres
kontroversielle holdninger. Videoen har mulighed for at gå viralt og kan fungere som en ny slags
aktivisme: digital aktivisme. Hvor Rødstrømperne arrangerede demonstrationer og kvindelejre i
fysisk form, gebærder fjerdebølgefeministerne sig ganske anderledes: De rekrutterer, cirkulerer og
diskuterer på digitale platforme. Ved at deltage i Spangs interview kan kvinderne således sætte den
moderne feminisme på dagsordenen.
En sådan seriøs tilgang synes dog ikke at være videoklippets primære formål, idet feministernes
budskab forstyrres af Spang: Gang på gang anvender han humoristiske virkemidler, og det egentlige
interview undermineres. Gennem humoren skabes i stedet et affektivt rum, hvor Spang pludselig kan
tillade sig ting, som ellers ville virke grænseoverskridende. Bare 45 sekunder inde i videoen sender
han frække blikke, og kort efter smider han blusen. Situation eskalerer hurtigt, og til sidst ligger han
halvnøgen på gulvet! Denne adfærd vil normalvis opfattes som absurd eller stødende, men pga. den
affektive spændthed, der vandrer mellem kroppene, konstitueres der et frirum. Spang gør det – via
overdrivelser og sine klæbende affekter – klart, at han handler i sjov, og de to kvinder accepterer
præmissen. En lignende tendens opleves på den auditive side: Gennem Klæstrup og Kjølsens
mediecirkulation klæber det ’pseudoakademiske’ sprog til dem som en negativ affekt, hvilket Spang
tydeligvis er bevidst om. Under hele interviewet imiterer han drilsk deres overkomplicerede
sprogbrug, men kvinderne laderne sig ikke afficere i negativ retning. Tværtimod viser de i
overvejende grad tegn på morskab – også selvom de sommetider agerer resistors. Med denne
humoristiske og affektive strategi formår Spang altså at gøre grin med de to feminister uden at fremstå
kynisk.
Bag den umiddelbare underholdningsværdi, der ligger i dette, synes videoen også at have et
kritisk potentiale. Som Hanne Bruun fremhæver, har satire ofte en disciplinerende og korrigerende
rolle, idet den ønsker at gøre opmærksom på et problem og skabe forandring (Bruun, 2011, s. 22-23).
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Netop dette kan være tilfældet for ”Jonatan Spang interviewer Nikita Klæstrup og Twerk Queen”.
Her er videoklippet muligvis udtryk for Spangs personlige indignation: Han har fået nok af de
højtråbende og letpåklædte fjerdebølgefeminister, hvorfor han igangsætter et kritisk angreb. Dette
angreb ”kombineres med en intellektuel distance og kølighed” (Bruun, 2011, s. 22), hvorfor det ikke
fremstår aggressivt. I stedet skaber humoren det affektive frirum, hvor Spang kan fordreje og
forstærke den adfærd, han ønsker at kritisere. Ved at vride sig halvnøgen på gulvet, tale
usammenhængende og distrahere de to kvinder sætter han således det hele på spidsen og udtrykker
sin kritik: Den moderne feminisme er kørt af sporet! En sådan fortolkning af videoens kritiske
potentiale ses også afspejlet i kommentarfeltet, hvor flere brugere udtrykker harme over Klæstrup og
Kjølsen. På billede 7 skrev en seer: ”De har ikke 1 millimeter fokus selv! Fuck hvor han får dem!!!”,
og på billede 9 så vi kommentaren ”4[.] bølge” efterfulgt af tre latterliggørende emotikoner.
At Spangs komik kan have en samfundskritisk brod, ser vi demonstreret flere gange i
programmet Tæt på sandheden. Fx oplever vi en lignende situation i videoen med undertitlen
”Jonatan Spang har fundet en måde at undgå #MeToo-misforståelser”3. Her gør han grin med
Sveriges kontroversielle lovgivning, der nu kræver samtykke før seksuelt samkvem. Videoen er
denne gang ikke et interview, men Spang anvender mange af de samme humoristiske kneb som
behandlet i ovenstående analyse: Kritikken formidles gennem satirisk inkongruens og affektiv
afsmitning.
Med dette in mente kan vi altså sige, at begge videoer tager del i aktuelle samfundsdebatter.
Hvor sidstnævnte allerede gennem sine paratekster indskriver sig i #MeToo-diskussionen, foregår
det mere implicit i ”Jonatan Spang interviewer Nikita Klæstrup og Twerk Queen”. Her lykkes det på
humoristisk vis Spang at kritisere fjerdebølgefeminismen og samtidig italesætte en væsentlig
forvirring, som #MeToo har skabt: Hvornår går vi for vidt?

3

Publiceret på DR2’s Facebook-side 8. marts 2018.
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Konklusion
På baggrund af ovenstående er det altså muligt at sige noget om, hvordan affekten fungerer i ”Jonatan
Spang interviewer Nikita Klæstrup og Twerk Queen”. I den interne analyse så vi, hvordan videoens
affektive spændinger i høj grad bliver katalyseret af inkongruent humor: Den indledende cue om et
sobert interview brydes gang på gang af Spangs voldsomme opførsel. Dette afføder divergerende
affektive intensiteter: Klæstrup er i overvejende grad en resistor, mens Kjølsen oftere lader sig
afficere. Undervejs smitter de to kroppe hinanden, men deres differentierede attunements er fortsat
dominerende.
På samme vis kan vi spore en affektiv afsmitning på tværs af computerskærme. Her giver flere
seere udtryk for, at videoen har sat dem i affekt: Nogle viser tegn på glæde og deler videoen med
deres netværk, mens andre skriver vrede, råbende kommentarer. Enkelte brugere tilkendegiver endda
aggression og tager afstand til de affekter, der klæber til fjerdebølgefeministerne. Seere som disse,
der formulerer deres affekter i kommentarsporet, deltager således i det affektive miljø, som
videoklippet skaber. I direkte forlængelse af dette indskriver videoen og de affekter, den genererer,
sig også i større samfundsdebatter: Videoklippet fungerer som et satirisk angreb på den moderne
feminisme og parafraserer samtidig nogle af de problematikker, som #MeToo-bevægelsen har
medført.
I analyser som disse må vi naturligvis være bevidste om de metodiske udfordringer, der er ved
at arbejde med affekt: Store dele af individernes prækognitive såvel som kognitive information er
utilgængelig, hvorfor analysen i væsentlig grad er baseret på kropssprogaflæsning og kvalificerede
skøn. Ligeledes er det vigtigt at notere, at det behandlede videoklip er manipuleret og dermed ikke
repræsenterer virkeligheden fuldstændigt, som den var under optagelserne. Klip og forskydning af
lyd kan derfor have påvirket resultatet i den interne analyse.
Affekt er således et bredt felt fuld af faldgruber, men kan samtidig fortælle os en hel del om,
hvordan mennesker agerer og medier fungerer.
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