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Sammanfattning
Den här uppsatsen undersöker punken och några aspekter av dess visuella identitet. Genom att söka 
några av dess konsthistoriska rötter finner man att situationism och dadaism ofta nämns som 
konströrelser med ett uttryck som punken bygger vidare på. Det kan förklaras genom bland annat att 
Malcom McClaren och Jamie Reid, som låg bakom lanseringen av Sex Pistols, hade en 
situationistisk bakgrund. Reids arbete med till exempel skivomslag åt Pistols har också lagt grunden 
för föreställningen om vad punkestetik är. Med analyser av God Save The Queen 1977 och 
Nowhere Buses 1972  har jag sökt att ge en förklaring till hur de bilderna kan tänkas fungera utifrån 
en mottagarkontext av frustrerade, arbetslösa ungdomar i slutet av 70-talet. Säkerhetsnålen som en 
symbol inom punken kan förstås som en kritik av konsumtionssamhället. Den tvetydiga 
användningen av svastikan på kläder och flygblad är mer svårtolkad, den kan ses utifrån sitt rent 
provocerande värde eller som att den tillhör en gammal värld och därför är utan betydelse. Från 
detta har jag följt punkens förgreningar mot en politiskt medveten subkultur där aktivism, 
anarkistisk teori och D.I.Y.-filosofi är rådande. D.I.Y. (Do It Yourself) är en viktig aspekt av 
punkens utveckling. Punken påverkar även andra konstnärliga uttryck som syns hos till exempel 
den samhällskritiske konstnären Banksy. Det går också att se ett kulturhistoriskt intresse för den 
ursprungliga punken, som nu blivit en del av kulturarvet. Utifrån bland annat den ideologiska 
förförståelsen som framträder i min undersökning har jag analyserar två verk av den svenska 
konstnären, och punkmusikern, Ella Tillema. På verket Mitt Hjärta Är En Bomb 2009 har jag lagt 
en feministisk blick och Den Postapokalyptiska Skapelseberättelsen (Partyt är Över) 2011 har 
analyserats utifrån en mottagarkontext med förståelse för anarkistisk aktivism, djurrättsfrågor och 
dess symboler.

Punken som subkultur kan förstås som en motkultur och punkestetik som en motestetik. En 
slutsats som min undersökning leder till är att punkestetik kan ses både som förhållningssätt och 
som stil, D.I.Y.-aspekten är betydelsefull i båda avseenden. Som förhållningssätt handlar det bland 
annat om att inte vara en passiv konsument, utan vara delaktig och det blir i sin praktik till en slags 
samhällskritik. Identitet och tillhörighet är en viktig del av för att förstå punkestetik som stil. Stilen 
skapas dels utifrån bilder som haft stort genomslag inom subkulturen, till exempel Reids. Dels 
utifrån en teknisk amatörism, i vissa fall skenbar, som markerar D.I.Y.-praktiken där alla har 
möjlighet att vara delaktiga. Det är dock min mening att stil och förhållningssätt inte kan särskiljas 
om man vill förstå vad punkestetik är.
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Inledning

Introduktion 
Det finns vissa intryck som påverkar hela ens världsuppfattning. Någon gång i mitten av 80-talet 
satt jag fastspänd på bälteskudden på väg hem från dagis när ett gäng svartklädda tonåringar med 
skinnjackor, nitar och tuppkammar släntrade rakt över vägen. Punkare, svarade mamma på min 
fråga om vilka det där var. Punkare som sket i övergångsställe eller att titta åt båda håll innan de 
gick över vägen. Punkare som gjorde som de ville. Några år senare, i början av 90-talet, hamnade 
jag mitt i en skivsamling när ett intressant skivomslag resulterade i att den enskilda låt som påverkat 
mitt liv mest strömmade ur högtalarna:

Moralen är en dygd och allt är förbjudet slå dig ner framför teven du sitter väl bra du har det väl 
skönt bara, bara, bara ta emot. Lär dig leva som det passar, lär av dem som redan sitter1

Det var något i Ebba Gröns musik och samlings-cd:n 
Ståkkålmsjävlars konvolut som fångade mig. Och allt eftersom jag 
grävde mig djupare i punkens frustrerade och skitförbannade värld 
under mina begynnande tonår fann jag fler och fler låtar och band 
som elektrifierade allt från mina egna känslor till tankar kring 
världens orättvisor. Det finns de som vill påstå att punken var över 
lika fort som den kom i slutet av 70-talet. Jag har dock inte för 
avsikt att fördjupa mig i den diskussionen, utan konstaterar att det 
idag, 2012, finns en uppsjö med band runt om i världen som 
definierar sig som punk. Inte minst i Sverige där samlingsskivorna 
Turist i tillvaron hittills innehåller runt 100 aktiva band.2 Min 
utgångspunkt är således att punken existerar och ständigt fångar 
nya generationer.

 Vad var det då i konvolutet till Ståkkålmsjävlar som fascinerade så. Kanske något så basalt 
som att man stavat ”fel”, något som givetvis anspelar på 08:ornas dialekt samtidigt som det på 
punkigt manér skiter i regler. Kanske bilden på punkaren Picko som sitter iklädd Vivienne 
Westwood och Malcom McClarens Destroy-tshirt. Kanske säkerhetsnålarna. Med punkmusiken 
kom även affischer, skivomslag och fanzines med ett eget uttryck. Punkestetik. Men var kom den 
ifrån och går det överhuvudtaget tala om en enhetlig estetik. Alla punkband varken lät eller låter 
likadant, kanske är det ännu mer mångfasetterat idag än vad det var från början. Samma sak gäller 
det visuella uttrycken. Ändå går det ofta, även med ett inte allt för vant öga, att särskilja subkulturen 
punk från andra subkulturer genom just det estetiska uttrycket. 

Vad handlar då punk om? Johan Johansson, tidigare trummis i KSMB, som valt låtarna till 
Ståkkålmsjävlar skriver i konvolutet att det viktigaste med punken är att:

Man förstod äntligen att man kunde vara BRA utan att vara DUKTIG!3

Johanssons ord sätter ganska träffsäkert fingret på det övergripande med punken. För mig bottnar 
mitt osinande intresse också i treenigheten: musik-livstil-estetik.

1 Ebba Grön, ”Tyst för fan”, från samlings-Cd:n Ståkkålmsjävlar, 1989
2 Turist i tillvaron är samlingsskivor i flera volymer utgivna av eldsjälen Mikael Sörling som skrivit om punk i olika 

fanzines och tidningar i över 20 år.
3 Johan Johansson, från konvolutet till samlings-Cd:n Ståkkålmsjävlar, 1989



Syfte och problemformulering
Syftet med denna uppsats är att studera punk som visuellt fenomen. Detta kommer jag göra genom 
att undersöka konstnären och grafiska designern Jamie Reids (f. 1947) arbete, i huvudsak under 70-
talet då han bland annat skapade skivomslag och affischer åt Sex Pistols. Genom att studera två 
verk av Reid vill jag försöka blottlägga en del av punkestetikens bakomliggande faktorer; det vill 
säga bland annat söka några av dess ideologiska och  konsthistoriska rötter. Reids arbete åt Pistols 
har jag valt av skälet att det haft stor allmän spridning och därför också kan antas ha påverkat 
föreställningen om vad punkestetik är. Jag kommer även undersöka konstnären och punkmusikern 
Ella Tillemas (f. 1983) arbete. De två verk av Tillema jag valt kommer jag studera just ur aspekten 
av att Tillema både är konstnär och punkmusiker. Vad uttrycker Tillema i sina verk och hur kan man 
ta del av Tillemas verk utifrån en förförståelse som kan härledas till punk som subkultur och dess 
ideologiska utgångspunkter.

Utgångspunkten för att ställa Reid och Tillema i förhållande till varandra är den 
gemensamma nämnaren att deras arbete på något sätt förhåller sig till subkulturen punk. Men finns 
det fler gemensamma nämnare? Går det att karaktärisera en punkestetik utifrån bilderna jag 
analyserar? Hur kan i så fall en sådan karaktär och de verk av Reid och Tillema som jag valt 
diskuteras?

Teori och metod
I arbetet med insamling och inläsning har mitt intresse för de socialhistoriska aspekterna av konst, 
kön, klass och kultur varit vägledande. Som grund för mina bildanalyser har jag haft Seendets  
Språk, som bygger på semiotisk teori.4 Min undersökning har riktats mot en diskursiv praktik med 
fokus på analysobjektens mottagarkontext. Detta innebär att jag bland annat intresserar mig för hur, 
var och när bilden konsumeras. En bild som till exempel får massmedial uppmärksamhet kan skapa 
debatt som påverkar tolkningssituationen. Massmedia, de som deltar i debatten och 
tolkningssituationen ingår då i bildens diskursiva praktik. Här har jag sökt att avgränsa den 
symboliska betydelsen i analysobjekten i förhållande till punk som subkultur och dess deltagares 
förförståelse. Detta har jag använt som ett verktyg för att om möjligt finna betydelsen för bilderna 
inom subkulturen. Vad som till exempel är provocerande skiljer sig avsevärt över tid och mellan 
olika mottagarkontexter. Subkulturen punk kan ses ur flera aspekter, till exempel som opolitisk, som 
nihilistisk och/eller som anarkistisk. Jag har valt att i den här undersökningen avgränsa till att se 
punken som en ideologiskt vänsterorienterad subkultur. Genomgående i min undersökning använder 
jag ”symbol” i betydelse av något som bygger på kulturella konventioner. Det vill säga att 
symbolens innebörd är något man lär sig i ett visst kulturellt sammanhang.

Material
De verk jag valt att analysera har jag hämtat från Reid och Tillemas officiella hemsidor, vilket 
innebär att jag har utgått från digitala kopior samt utskrifter av dem. Litteraturen kring punkestetik 
är i första hand på engelska i form av konstvetenskaplig litteratur, utställningskataloger och texter 
av musikjournalister. Om punk som subkultur har jag även använt källor av sociologer, dels Dick 
Hebdiges The meaning of Style från 1979 samt nutida uppsatser från svenska universitet som 
undersöker olika aspekter av punken. Intervjuer med konstnärerna och i viss mån även notiser, 
artiklar och recensioner kring deras konst har undersökts. Jag har också orienterat mig kring olika 
begrepp och fenomen med hjälp av Wikipedia, ur aspekten att det är en allmänt tillgänglig källa.

4 Hasse Hansson; Sten-Gösta Karlsson & Gert Z Nordström, Seendets språk: Exempel från konst, reklam,  
nyhetsförmedling och semiotisk teori, 2006
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Undersökning

Punkestetik och dess rötter
Att använda metaforen rötter för att finna något eller någons ursprung bör väl ses som vedertaget. 
Men jag vill stanna upp en stund innan jag fortsätter och tänka lite närmare på hela trädet som 
metafor. Låt oss tänka att punken i sin engelska 70-talsform är stammen som förgrenar sig både 
uppåt i kronan och neråt i ett slingrande underjordiskt rotsystem. De flesta rotsystem fungerar så att 
det är längst ut i de finaste förgreningarna, i rotspetsarna, som den mesta näring upptas. Att följa 
punkens rötter resulterar således i vitt skilda rotspetsar. Musikaliskt är det till exempel inte helt svårt 
att följa rötterna via CBGB's till 60-talets garagerock.5 Vill man förstå vad punken som subkultur är 
ett uttryck för kan det vara givande att följa rötterna till tidigare och besläktade subkulturer. 
Sociologen och mediateoretikern Dick Hebdige menar att punkestetik är en vit översättning av svart 
etnicitet där man till exempel genom reggae och kulturell identitet placerar sig i ett annanstans, en 
föreställning om Afrika och det förflutna. Skillnaden blir dock att punkens annanstans är ett 
ingenstans, istället för ett förflutet så finns bara en apokalyptisk framtid.6 ”No Future” sjöng Johnny 
Rotten 1977 samtidigt som modernismens utopier bytes ut mot postmodernistisk nihilism.7

Något som återkommer i litteraturen om punkestetik, och punk i allmänhet, är de situationistiska 
rötterna. Situationisterna var en konstnärlig sammanslutning som bildats under 50-talet slut och var 
verksamma i flera länder, men kanske mest markant i Paris i och med deras medverkan i 
majrevolten 1968. En av situationismens grundidéer är att människan blivit passiva åskådare i ett 
skådespelssamhälle som skapats av kapitalet genom varufetischism. Det ansågs även att konst hade 
blivit en vara bland andra och förkastade därmed all konst till förmån för revolutionära handlingar 
som bland annat skulle återerövra det radikala i konsten.8 Parallellerna mellan punken och 
situationismen beror på flera olika saker. Enligt situationisterna var det genom att skapa situationer, 
provokationer, som man skulle få statsmakten att reagera på ett sätt som avslöjade dess sanna 
förtryckande natur.9 Genom att använda en ironisk och lekfull anarkism blev till exempel den 
holländska situationistiska gruppen Provo arresterade för att ha delat ut russin på Dam Square i 
Amsterdam under 60-talet. Journalisten och f.d. punkbandsmedlemmen Jerry Goossens menar att 
den tidiga punken har mer gemensamt med Provo än andra mer våldsamma protestaktioner och 
sammandrabbningar mellan aktivister och statsmakt, som till exempel vid vid prinsessan Beatrix 
bröllop 1966.10 Men beröringspunkterna är fler. Sex Pistols manager Malcom McClarens samröre 
med den situationistiska gruppen King Mob i slutet av 60-talet och det faktum att han använde 
strategier hämtade från situationism i lanseringen av band som till exempel Sex Pistols är kanske 
den tydligaste.11 Journalisten och kritikern Greil Marcus skriver i Lipstick Traces att i det moderna 
samhället har fritid ersatts med underhållning, som ett resultat av det moderna fenomenet tristess.12 

5 Per Dannefjord, ”Punkens ursprung”, i: Kagerland, Peter, Ny våg: svensk punk / new wave / synth 1977 – 1982, 
2012, s. 17f

6 Dick Hebdige, Subculture: the meaning of style, 2006, s. 64f.
7 Sinziana Ravini, ”Det avpolitiserade fältet”, i Åstrand, Ola & Kihlander, Ulf (red.), Tänd mörkret!: svensk konst  

1975-1985, 2007, s. 115ff.
8 ”Situationisterna”, Wikipedia: the free encyclopedia., http://sv.wikipedia.org/wiki/Situationisterna, 
9 Phil Strongman, Pretty Vacant: punkens historia en gång för alla, 2007, s. 78.
10 Våldsamma protester utbröt i samband med bröllopet på grund av Claus von Amsbergs, prins Klaas, samröre med 

Hitler-jugend och tyska armén under 2:a världskriget. Om Provo enbart utförde fredliga aktiviteter kan diskuteras, 
kanske var det just deras provokationer som ledde till de våldsamma upploppen; Jerry Goossens, ” A Black and 
White Statement: The Imagery of Dutch Punk”, i De Chassey, Eric (red.), Europunk, 2011, s. 199f.

11 Greil Marcus, Lipstick traces: a secret history of the twentieth century, 1990, s. 405.
12 Marcus, s. 46f.
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Guy Debord, en av situationismens grundare, hade också tankar om massmedias makt som motorn i 
den västerländska kapitalismen. Det punken gjorde vara att sprida liknande tankegångar genom 
populärkultur, och på samma gång visa att det inte enbart behöver handla om konsumtionism och 
ytlighet, utan att populärkultur även kan få djup.13 Om punk kan kallas för populärkultur kan man 
kanske ställa sig frågande till, men oavsett hur man ser på det så har punken haft ett inflytande på 
sådant sätt att dess provokationer har fått sin spridning genom populärkulturella kanaler.

Att McClaren var bekant och inspirerad av situationism konstateras på flera ställen.14 Det är 
också uppenbart tacksamt att dra paralleller mellan de situationer som situationisterna skapade och 
punkens provokationer. På ett liknande sätt har även dadaismen framförts som en av punkens rötter, 
parallellen dras också mellan anti-konst och anti-rock.15 Marcus menar att det här är 
historiebeskrivningen i ett nötskal och att det nya alltid måste förklaras med paralleller till det 
förflutna. Även om det innebär att idéerna gjort ett hopp på 60 år.16 Frågan man bör ställa är kanske 
hur bekanta punkarna i slutet av 70-talet var med konsthistoria och dadaism?

Många av den första vågens engelska punkare hade gått på de offentliga konstskolorna, som 
Marcus beskriver som en traditionell grogrund för brittiska rockband.17 Till exempel gick flera av 
medlemmarna i bandet The Clash på olika konstskolor, vilket dock beskrivs av sångaren och 
gitarristen Mick Jones som ett sätt att i första hand möta andra musiker och kunna bilda ett band. 
Jones tillhör också den skara som hoppade av konstskolan.18 Konstskolebakgrunden hade ändå 
betydelse för punken menar musikjournalisten Jon Savage, och att styrkan ligger i själva mixen av 
konst och ungdomskultur. Vilken lockade allt från unga konstnärer och intellektuella till huliganer 
och ”street kids”.19 Viktiga personer i en diskussion om punken rötter som till exempel Patti Smith 
var före detta konstskoleelev och hade under 60-talet haft ett förhållande med Robert 
Mapplethorpe.20 Punkmusikern Richard Hell läste Lautrémont och Huysmans, två författare som 
haft betydelse i olika konstsammanhang.21 Samtidigt sällar sig punken till en tradition av 
kanonkritik. Band som holländska Rondos uttrycker i sin låt Black and White Statement att konst är 
snobberi, etablissemangets leksaker, och att graffiti är den konst som revolutionen kräver. Det är 
inte givet att man behöver vara insatt i det man väljer att protestera mot, men Rondos är ännu ett 
exempel på ett band bestående av konstskoleelever.22 Hebdige menar också att punkens vilja att 
minska avståndet mellan artist och publik är en metafor som tidigare använts inom revolutionär 
estetik hos till exempelvis Brecht och dadaisterna. En stora barriär mellan konst och livet tillhör ur 
den synvinkeln det kapitalistiska systemet.23 Så kanske ligger det något i att ”Anti-art was the start” 
som Poly Styrene sjunger i låten I Am A Poseur.24

13 Jon Savage, ”Don't Just Watch”, i De Chassey, Eric (red.), Europunk, 2011, s. 195.
14 Se t.ex: Strongman, 2007; Marcus, 1990; De Chassey, 2011.
15 Ebba Gröns självbekostade debutsingel hette just Antirock.
16 Marcus, s. 184ff.
17 Ibid, s. 185
18 Jens Ahlberg (övers.), The Clash, 2011, s. 36
19 Savage, s. 194
20 ”Patti Smith”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/patti-smith 
21 Hebdige, s. 27
22 Goossens, s. 200f
23 Hebdige, s. 110
24 X-Ray Spex, ”I Am A Poseur”, Germ Free Adolescents, 1978
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Jamie Reid
Under mitten av 60-talet läste Jamie Reid vid Croydon Art School tillsammans med Malcom 
McClaren, där de båda var aktiva i studentprotester, till exempel genom en sittstrejk.25 Reid deltog 
även, precis som McClaren, i King Mobs situationer. Det bör dock understrykas att King Mob 
uteslöts ur Situationistiska Internationalen då de inte höll sig till den revolutionära agendan.26 1970 
är Reid med och startar Suburban Press, ett situationistinspirerat och anarkistiskt förlag.27 Reid 
beskriver i en intervju vad det handlade om:

[Suburban Press] was producing quick and fast - leaflets, pamphlets, books, anarchist cookbooks, 
things for the women's movement, the black movement, squatting. And in terms of graphic design, I 
probably learned more from the printing press than I did in art school. You start developing an 
appreciation for what actually looks good - out of sheer necessity, from having no money.28

Det finns flera saker av det Reid beskriver som även kom att bli en del i punkestetik, både på 
ideologiskt plan och själva arbetet med att uttrycka sig med enkla medel. Sommaren 1976 tog 
McClaren kontakt med Reid för att få hjälp med grafiska formgivning. Reid lämnade det sinande 
Suburban Press och började istället göra flyers, affischer och skivomslag till Sex Pistols.29

Analys: God Save The Queen 1977

Jamie Reids God Save The Queen 1977 finns i olika utföranden, men 
gemensamt för alla är att de innehåller en appropriering av Cecil 
Beatons officiella fotografi av drottning Elizabeth II. På skivomslaget 
till Sex Pistols andra singel God Save The Queen 1977 har Reid täckt 
ögonen samt munnen med textremsor bestående av utklippta ord och 
bokstäver som bildar låttiteln samt bandnamnet. På en annan bild som 
fått namnet Swastika Eyes 1977 ser vi Elizabeth II:s pupiller utbytta mot 
svastikor och genom läpparna går en säkerhetsnål, även denna bild 
användes vid lanseringen av Pistols singel, men skivbolaget sa nej till att 
använda den på skivomslaget.30 Reids arbete och den visuella aspekten 
av Pistols bör kanske förstås som noga genomtänkt och i ett kreativt 
sammanhang där McClaren och modedesignern Vivienne Westwood 
ingick. I efterhand har deras arbete ansetts haft stor betydelse för 
definierande av punkens visuella identitet, där Reids drottningsbild har 
blivit till en ikon.31 Men hur kan man tolka textremsorna, svastikorna 
och säkerhetsnålen som symboler.

1977 hade Elizabeth II suttit på tronen i 25 år, vilket firades med 
ett silverjubileum. McClarens tidigare medarbetare och journalisten Phil 
Strongman skriver att releasen av Pistols God Save The Queen var ett 
medvetet drag, som kan ses som skickligt subversivt.32 Dels i 
förhållande till jubileet, men kanske ännu mer på grund av de reaktioner 

25 Peter Ross, ”Toxteth shock”, Sunday Herald – Glasgow, 2001-03-04, s. 16 
26 David A. Ensminger, Visual vitriol: the street art and subcultures of the punk and hardcore generation, 2011, s. 14; 

”About Jamie Reid”, Jamie Reid, http://www.jamiereid.org/
27 Elisabeth Mahoney, ”A hippy ending”, The Guardian,  2001-02-28, 

http://www.guardian.co.uk/culture/2001/feb/28/artsfeatures.sexpistols; Marcus, s. 406
28 ”Jamie Reid, 1998 with Bob Nickas”, Index Magazine, http://www.indexmagazine.com/interviews/jamie_reid.shtml
29 Strongman, s. 131
30 Russ Bestley & Alex Ogg, The Art of Punk, 2012, s. 40; Strongman, s. 189
31 Éric de Chassey, ”Bazooka, Pistols and Other Visual Weaponry”, i:De Chassey, Eric (red.), Europunk, 2011, s. 127; 

Bestley & Ogg, s. 40
32 Strongman, s. 192
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som låten gav upphov till. Rotten sjunger ”God save the queen, the fascist regime” och singeln blir 
snabbt bannlyst av etermediernas granskningsmyndighet och BBC. Vilket i praktik innebar att den 
inte fick spelas varken i radio eller TV. Flera tidningar, radio- och tv-kanaler vägrade även att 
publicera reklam, recensioner och artiklar kring bandet och låten. Och trots sina försäljningssiffror 
så utelämnades den från topplistor, i bland med en blankrad, och en slags totalitär censur uppstod 
mot landets för tillfället kanske mest uppmärksammade musikgrupp. Dock hyllades singeln i 
musikpressen, som enligt Strongman blev ”en demonstration av solidaritet som inte har upprepats 
sedan dess”.33 Det skulle dröja 25 år innan låten spelades i engelsk etermedia. Tredje statsmakten, 
d.v.s. pressen och medierna, får här en annan innebörd än idén om att de ska granska makten åt 
medborgarna.34 Man kan fundera kring om själva provokationen som på situationistisk manér 
avslöjade de förtryckande strukturerna i samhället var samhällsomstörtande eller bara träffsäker 
marknadsföring.

Textremsorna Reid täckte monarkens ögon och mun med består av så kallad 
kidnappningstext, enskilda bokstäver och ord har klippts ut ur tidningar för att bilda ett nytt 
meddelande som kan tyckas ha ett hotfullt uttryck. Användningen av kidnappningstexten hade Reid 
övertagit från Helena Wallington-Lloyd som hade gjort Pistols tidiga flyers.35  Men Reid hade 
använt liknande uttryck under arbetet med Suburban Press då han tagit delar ur annonser och satt 
ihop det med nya budskap som ”Special Offer! This Week Only This Store Welcomes Shoplifters” 
och tryckt klistermärken som placerades ut i butiker.36 Kan man i det här sammanhanget se 
kidnappningsretoriken som ett uttryck för kidnappade resurser i ett klassamhälle där skillnaden 
mellan arbetarklassens och regentens levnadsstandard kan tyckas absurda. I England var 
arbetslöshet och rasistiska motsättningar grunden till en ökande frustration hos ungdomen.37 
Hebdige liknar textremsornas svarta bakgrund med de svarta rutor som ibland används för att dölja 
någons identitet, oftast som följd av ett brott eller en skandal.38  

Svastikan, eller hakkorset, har till sitt ursprung en lyckobringade betydelse och har använts i 
flera olika kulturer runt om i världen. Efter nazisternas användning av symbolen kommer den dock 
antagligen alltid förknippas, framförallt i västvärlden, med fascism och antisemitism.39 I mitten av 
70-talet började Westwood smyckade sina skjortor med hakkorsprydda armbindlar. På hennes t-
shirts fanns hakkors, upp och nervända krucifix och ordet ”destroy”. Kläderna innehöll också tryck 
av till exempel Marx, Mao samtidigt som Reid tryckte in hakkors i ögonen på drottningen.40 Ur en 
synvinkel var allt det här symboler för den gamla världen och inget man behövde ta på allvar.41 
Marcus menar att punksvastikan är komplex. Den fungerade dels som en symbol för ”jag hatar allt 
och alla” och dels som en symbol för att oavsett vad historieböckerna berättar så hade fascismen 
vunnit 2:a världskriget. Storbritannien, ”the fascist regime”, var bara en välfärdsparodi på fascismen 
där människor ändå inte hade någon frihet eller längtan till att bestämma över sitt liv.42 Kanske var 
det bara den garanterade chocken som egentligen spelade någon roll. Inom punken var svastikan 
som symbol lika dum som ilskan den provocerade fram enligt Hebdige.43 Om den nihilistiska aspekt 
av punk går ut på att inte bry sig om något, kan det tänkas att man inte bryr sig om symbolens 
innebörd. På så sätt blir den frikopplad från nazism och utgör en meningslös symbol med stor 

33 Ibid., s. 189ff
34 I England har ”fjärde statsmakten” samma betydelse, det vill säga pressen och medierna. ”Tredje statsmakten”, 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/tredje-statsmakten 
35 Bestley & Ogg, s. 38
36 ”Shoplifters Sticker”, Jamie Reid, http://www.jamiereid.org/archive/suburban_press/shoplifter_sticker.html
37 Dannefjord, s. 18
38 Hebdige, s. 112
39 Stephan Borgehammar, ”Hakkors”, Nationalencyklopedin,

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/hakkors
40 Strongman, s. 101
41 De Chassey, s. 134
42 Marcus, s. 110
43 Hebdige, s.116f
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provokativ kraft. Andra menar att McClaren, Westwood och Reid gick för långt med svastikan, att 
den enbart feltolkades och istället rättfärdigade rasistiska åsikter hos en del.44 Att använda hakkorset 
på ett tvetydigt sätt kan ses som problematiskt, framförallt i England i slutet av 70-talet då 
nynazistiska grupperingar som National Front växte sig starka i arbetarklassområden.45 

Reids inspiration till att sticka en säkerhetsnål genom Elizabeth II:s läppar kan härledas till 
majrevolten i Paris 1968. Kollektivet Ateleier populaire gjorde en affisch där ett huvud har täckts 
med bandage och en säkerhetsnål har stuckits genom munnen. Ovanför huvudet står texten ”une 
jeunesse que l'avenir inquiète trop souvent"; en ungdom vilken framtiden oroar allför ofta .46 Men 
det populära användandet av säkerhetsnålar inom punk-subkulturen kom från flera håll. Andy 
Warhol hade haft säkerhetsnålar i kragarna i slutet av 60-talet innan bland andra punkmusikern 
Richard Hell satte säkerhetsnålar i sina medvetet sönderrivna kläder.47 Hebdige skriver att 
säkerhetsnålen har fått en symbolisk dimension inom punken och att den har flera betydelser. Att 
som Hell laga sina kläder med säkerhetsnålar blir en symbol för relativ materiell fattigdom, 
antingen upplevd eller självpåtagen. Här sker då en förskjutning av säkerhetsnålen som symbol för 
fattigdom till att fungera som kritik mot det borgerliga konsumtionssamhället.48 Det går också tolka 
säkerhetsnålen som en symbol för att vara annorlunda i förhållande till det normativa. På grund av 
eller tack vare den normativa kulturens reaktion, till exempel i form av rädsla eller hån, blir 
säkerhetsnålen en symbol för triumfen av att våga vara annorlunda.49 

Kanske ska man se det som att det uttryck, den provokation, Reid skapade visuellt genom 
skivomslagen tillsammans med Pistols låt på ett ganska tydligt sätt innehåller olika 
tolkningsmöjligheter. För deltagare i den övergripande kulturen kan det ses som ett angrepp på 
värden och symboler som förknippas med trygghet och identitet. Ett angrepp på drottningen blir 
kanske ett angrepp på hela den nationella stoltheten, och man ska inte glömma att Elizabeth II även 
är drottning över andra nationer som en rest av kolonialtiden.50 Men med en annan en åskådning 
eller utgångspunkt, med en inneboende frustration över samhällets strukturer blir det ingen 
provokation. Då blir det kanske istället ett koncentrerat uttryck för de tankar och känslor som finns 
hos en grupp som känner missnöje inför sin tillvaro i samhället.

När Damien Hirst 2009 hotar att stämma en 16-åring 
för att han använt en bild av den diamantprydda 
dödskallen For the Love of God i ett collage så är Reid 
en av de som ställer sig till försvar. Med en version av 
God Save The Queen 1977 där Union Jack syns i 
bakgrunden som även använts i Pistols-sammanhang 
har Reid gjort en God Save Damien Hirst 2009. 
Tillsammans med bland andra musikern och 
konstnären Billy Childish säljs verk i syfte att 
tillverka en exakt kopia av Hirsts skulptur. Handlingen 
är en kommentar till när upphovsrätt används som ett 
verktyg för att skapa kontroll, rädsla och censur inom 
konsten.51 Att använda andras bilder, att appropriera, 

44 Strongman, s. 219
45 Hebdige, s. 66
46 Marcus, s. 28; min översättning.
47 Strongman, s. 68
48 Hebdige, s. 115f
49 Ibid., s. 2
50 Bengt Nilsson, Anders Widfeldt, ”Samväldet”, Nationalencyklopedin,  

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/samväldet 
51 ”Artists flout copyright law to attack Damien Hirst ”, The Telegraph, 2009-02-13, 

http://www.telegraph.co.uk/culture/art/4609976/Artists-flout-copyright-law-to-attack-Damien-Hirst.html  #  ; 
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vill jag påstå är en vanligt förekommande strategi inom punkestetik. Kanske grundat på en 
ideologisk syn på ägande, eller som en direkt influens av Reids arbete. Det går även att se de tidiga 
modernister som Picassos influenser från utomeuropeisk konst och hantverk som appropriering på 
andra kulturers estetik. Under slutet av 70-talet började också konstnärer som Barbara Kruger och 
Cindy Sherman använda appropriering som ett verktyg för att framföra sin kritik mot konsumtion 
och kvinnoideal.52 Och frågan är om inte Hirst själv approprierar på den mexikanska kulturen, till 
exempel traditionen med att smycka dödskallar till Día de los muertos; de dödas dag.

Analys: Nowhere Buses 1972 / Pretty Vacant 1977

Nowhere Buses 1972 har i allra högsta grad relevans 
i en diskussion kring punkestetik, och rätten att 
appropriera bilder. Enligt Reids officiella 
internetgalleri är verket producerat 1972 av 
Suburban Press. Bilderna skickades sedan till den 
situationistiska gruppen Point Blank! i San 
Fransisco som använde bilderna i pamfletten Space 
Travel 1973.53 Medlemmar i gruppen har på senare 
år hävdat att Reid tog bilden av dem och inte 
tvärtom.54 I pamfletten, som behandlar 
kollektivtrafik, står det ”no copyrite[sic!], reproduce 
at will” och även om man väljer att se Point Blank! 
som källa till bilderna kan det ge legitimitet till 
Reids användning av dem.55 Intressant här blir den faktiska kopplingen mellan situationism och 
punk genom användningen av samma bilder. Att illustrera en i något avseende intellektuell 
samhällskritik i form av en pamflett och att illustrera Pistols punktexter är kanske olika sidor av 
samma mynt.

Verket Nowhere Buses 1972 består av två bussar med texten ”nowhere” i 
destinationsfönstret. Bussarna är exakt likadana, men är förutom texten spegelvända i förhållande 
till varandra. När de båda bussarna återanvänds i promotionaffischen för Sex Pistols tredje singel 
Pretty Vacant 1977 har ”nowhere” ersatts med ”boredom” på den vänstra bussen. Gruppnamnet och 
låttiteln har också tillkommit i form av kidnappningstext. Både bussarna med ”nowhere” och 
”boredom” återfinns i Point Blank!s pamflett Space Travel från 1973 som har undertiteln An 
Official Guide for San Francsico Commuters. Pamfletten behandlar kollektivtrafiken och framför 
allt bussen som en symbol för ett samhällssystem där människor lever i en slags alienation i 
förhållande till sitt eget liv och endast medverkar i det skådespel som förväntas av dem. Systemet 
ses inte som ett nödvändigt ont utan som att det enbart är organiserat till vissa människors fördel 
och vinst.56

Arbetslösheten i Storbritannien uppgick till 1 miljon arbetslösa när Pistols släppte singeln 
Pretty Vacant i juli 1977.57 Hebdige menar att punken koncentrerade ett kluster av samtida problem, 
oavsett hur chockerande dess uttryck var så byggde det på något som var allmänt tillgängligt. Den 
tog krisens retorik och uttryckte den visuellt.58 När bussarna på Pretty Vacant 1977, som även fanns 

redragtoabull.com; http://www.redragtoabull.com/acatalog/Books.html
52 Hjörvarður H. Árnason, & Elizabeth Mansfield, History of modern art: painting, sculpture, architecture,  

photography, 2010, s. 687
53 ”Nowhere Buses”, Jamie Reid, http://www.jamiereid.org/archive/suburban_press/buses.html
54 ”Point-Blank! challenges Jamie Reid: ‘We created the Nowhere buses’”, Paul Gorman, 2011-10-25, 

http://www.paulgormanis.com/?p=4038
55 Bestley & Ogg, s. 38
56 Point Blank!, Space Travel: An Official Guide for San Francsico Commuters, 1973
57 Marcus, s. 12
58 Hebdige, s. 87
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på singelomslagets baksida, har slutdestination ”nowhere” och ”boredom” blir det kanske en 
symbol för hur många unga människor kände inför de vägval som framtiden erbjöd. Vad fanns det 
för mening att bry sig om något om det var de här  alternativen som erbjöds. David A. Ensminger, 
musikjournalist och lärare inom humaniora, beskriver punken som en radioaktiv aska helt fri från 
optimism, det som blev kvar av avantgardets misslyckade drömmar.59 Och det kan tänkas att de som 
fångades av punkens uttryck såg den som en lockande agitatorisk metonymi för deras situation.

Det är intressant att fundera kring hur orden ”pretty” och ”vacant” kan tolkas. Pretty kan 
översättas både till söt, vacker och ganska, någorlunda. Vacant kan både ha betydelsen ledig, fri och 
tom, uttryckslös. Skillnaderna i tolkning kan tyckas skilja sig avsevärt om man läser titeln som 
vackert fri, ganska uttryckslös eller någon annan tolkningsmöjlighet. Men den mångbottnade 
innebörden kan också ses som uttryck för hur punken gör dig vackert fri från att ha varit ganska 
uttryckslös. Marcus menar att låten inte handlar om en protest för de arbetslösas villkor utan om 
rätten att slippa arbeta. Arbete var den bibliska gudens straff för syndafallet, och i det statsstyrda 
samhället är arbete fyllt med värderingar som Pistols och punken ställer sig kritiskt till.60 Bussarna 
kan ur denna aspekt ses som symboler för ett system, en samhällsstruktur, där arbete är det primära 
och medborgarna ska åka samma buss till samma arbetsuppgifter dag efter dag. Men när det inte 
finns arbete åt alla, när arbetstillfällena minskar, blir det kris. En slags systemkollaps.

Det kan kanske antas att de flesta som betraktar Reids bussar i ett Sex Pistols-sammanhang 
inte känner till deras situationistiska användning i San Francisco 1973. Det kan också tänkas att de 
som betraktar bussarna inte hört låten Pretty Vacant eller reflekterat över låttextens 
tolkningsmöjlighet som Marcus pekar på. Kanske är tristess begränsat till det västerländska 
samhällets privilegier, men bussarna kan kanske ses som en symbol för vardagens tristess även utan 
att lägga ideologiska och politiska värderingar bakom tolkningen. Och att åka med en buss mot 
”nowhere” eller ”boredom” kan tolkas som en symbol för känslan av meningslöshet, något som 
kanske är allmänmänskligt. 

59 Ensminger, s. 15
60 Marcus, s. 11f
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Punkestetik och dess förgreningar
Utan inbördes rangordning finns det fler konstnärer och personer 
tillsammans med Reid som kan ses som betydelsefulla för punkens 
visuella identitet. Något som alltid brukar nämnas i de här 
sammanhangen är Punk Magazine där John Holmstrom, Legs 
McNeil, och G. E. Dunn blandade serier och reportage om banden 
som spelade på CBGB's i New York i mitten av 70-talet.61 Raymond 
Pettibons arbete åt Black Flag och Winston Smiths arbete åt Dead 
Kennedys bör nämnas, då de haft betydelse för framförallt den 
amerikanska hardcorescenen.62 Det finns också en produkt framför 
andra som har påverkat punkestetik. Kopiatorn. En apparat som 
gjorde det möjligt för punkarna att vara kulturproducenter istället 
för konsumenter genom att trycka sina egna affischer, flyers och 
fanzines. Genom att använda massproduktionens nya teknologi 
kunde punken sprida sina budskap. ”Photocopy art is democratic” 
menar Ensminger och då alla punkare inte är musiker finns det ändå 
möjligheter för alla att delta kreativt. Den digitala utvecklingen förändrar givetvis delar av det här, 
och det uttryck som uppstod vid användning kopieringsapparater, så kallad Xerox Art, framställs 
allt mer i datorns bildredigeringsprogram.63 Men kanske kan internet också ses som ett demokratiskt 
verktyg där till exempel fanzinen antagit digital form och på några sekunder kan spridas över hela 
världen. En skillnad som är av betydelse här är det faktum att när punken först spreds gjorde den det 
via långsamma informationskanaler och vad punk var visste knappt de första aktiva punkarna själva 
utan det definierades av deras delaktighet. Idag när i stort sett vem som helst kan läsa om punk på 
Wikipedia, eller titta och lyssna på till exempel YouTube, är det delvis ett annat utgångsläge.64

Även graffiti och street art har haft en framträdande roll inom punken, även om de 
konstarterna i stor utsträckning kommit att relateras till subkulturen hiphop. Inom punken kan 
graffitin förknippas med ”squatting”, det vill säga husockupationer, en del av den aktivism som 
syftar till att ifrågasätta rätten till staden. I de ockuperade husen där till exempel spelningar 
arrangeras kan graffiti på väggarna bli en symbol för den frizon som motkulturen skapat. Joe 
Strummer, sångare i The Clash, nämns som en flitig husockupant.65 Samtidigt ses The Clash som 
kvasi-revolutionära av många kritiker och att de svikit punkens ideal genom skivkontrakt med 
skivbolaget CBS, som anses vara en del av etablissemanget. Frågan är om man ändå inte kan se 
framgången för band som Clash och Pistols som frön till punkens fortsatta växtkraft som sprids 
över världen.66 Kanske var det så att att punkens första generation bestod av musiker som ville spela 
punk, medan den andra generationen bestod av punkare som ville göra något. Gossens menar att det 
var med den andra generationen som punken utvecklade D.I.Y.-filosofin (Do It Yourself) och blev 
underground.67 D.I.Y.-aspekten av punk handlar om att våga tro på sig själv och kunna göra något 
själv, inte enbart vara passiv konsument av musiken. De aktiva punkarna startar band, ordnar 
spelningar, ger ut fanzines och det ges ut och distribueras skivor, på till exempel spelningar och i 
squats, vid sidan av den kommersiella marknaden. I det hänseendet är subkulturen underground, en 
kulturell strömning som verkar ”bortom etablerade kanaler och utan hjälp från statliga anslag, 

61 Marc H. Miller, Punk Art Exhibition - The Catalogue, section II
62 Bestley & Ogg, s. 168
63 Ensminger, s. 5f; s. 52
64 Sara Mörtberg, För att man vill göra något själv – En studie om hur den svenska punken spreds som en löpeld med  

avstamp 1977, s. 66
65 Ensminger, s. 77f
66 Ibid., s. 24
67 Gossens, s. 203
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traditionellt föreningsliv eller musikinstitutioner”.68

Ett band som haft betydelse för den mer politiska punken, 
som brukar kallas anarko-punk, är Crass. Den sociala och politiska 
aktivismen blev en del av deras identitet.69 Med hjälp av stenciler 
spraymålades budskap som ”Fight War, Not Wars” i centrala 
London under slutet av 70-talet och att gruppen lyfte fram 
anarkistisk teori och litteratur på ett tydligare sätt än något tidigare 
punkband.70 De tog även ställning för pacifism, kvinnors rättigheter 
och djurrättsfrågor. Bandets sångerska, som även är konstnär, Gee 
Vaucher kom med sin grafiska stil uteslutande i svartvitt att sätta 
standard, eller i alla fall vara ett ideal som spreds och kopierades 
över hela världen av andra band där anarkismen togs på större 
politiskt allvar.71 Ur vissa aspekter skiljer sig det här tydligt ifrån den ironiska och lekfulla anarkism 
som bland andra McClaren och Reid använde för att provocera. Skillnaden blir ett exempel på hur 
punken kom att utvecklas i olika riktningar där den visuella identiteten, musiken och ibland även 
ideologin har stor variation. Vaucher använde också en promotionbild av Pistols till en 
singelframsida där bandmedlemmarnas ansikten bytts ut mot drottning Elizabeth II, påven John 
Paul II, frihetsgudinnan och Margarete Thatcher. En kommentar till hur punkidolerna misslyckats 
med sitt politiska engagemang.72

Punktestetik så väl som punkmusik används nu också av den kommersiella marknaden, till 
exempel i klädbranschen och inom reklam. Den tidiga punken, även kallad 77-punken, har nu blivit 
en del av kulturarvet och nutida punkare möts med större tolerans och en form av nostalgi. Det som 
först sågs som tecken för dramatisk förändring blir del av en slags kontinuitet.73 Anmärkningsvärt är 
också att den föreställning som finns om en punkares utseende med kängor, skinnjacka, nitar och 
tuppkam är något som tillkommit senare och har inte mycket att göra med första vågens punkare. 
Samtidigt provocerade de tidiga punkarna på ett betydligt allvarligare sätt än vad senare punkare har 
gjort.74 Så kanske kan man se punkens chockverkan som överspelad nu annat än i individuella 
kontexter. Frågan är om värdet för en aktiv punkare ligger i chockverkan och provokation. Kanske 
är det snarare D.I.Y.-idealen som är det markanta för en punkare idag, det vill säga inom politisk 
och undergroundpunk.75 De flesta aktiva punkare särskiljer kommersiell punk från ”trovärdig punk” 
och kanske måste det förstås som att punken finns i olika betydelser. Punkband på större 
kommersiella skivbolag når som redan konstaterat en bredare publik, ett sådant band riskerar dock 
att hamna utanför gränsdragningen för vad trovärdig punk anses vara. Band som helt agerar på en 
D.I.Y.-nivå erhåller istället betydligt mer trovärdighet. För att bygga upp denna trovärdighet 
används olika metoder, som att till exempel enbart ge ut sin musik på vinyl eller kassett i små 
upplagor. Mediet kan tolkas som en markör för ett oberoende, samtidigt som det uppstår en 
exklusivitet där kanske bara en redan invigd skara kan ta del av musiken. Det kan ses som en vilja 
att behålla sin ställning som underground. Att deras musik inte blir massproducerad ingår då i en 
kritik ”av den passiva konsumtion som är allenarådande inom mainstreamen” och du måste vara en 
aktiv del av punken för att kunna få tag på vissa musikutgivningar.76 Att sprida sin musik via 
digitala kommunikationskanaler genom att till exempel dela ut den för gratis nedladdning 
förekommer också. Bandet Uppgång och Fall låter till exempel besökarna avgöra själva hur mycket 

68 Mörtberg, s. 24
69 De Chassey, s. 134
70 Ensminger, s. 77
71 Bestley & Ogg, s. 168
72 Ibid., s. 178
73 Hebdige, s. 82
74 Per Dannefjord & Magnus Eriksson, Motkultur och läroprocesser, 2007, 8f
75 Torbjörn Molin, Punken 28 år senare – Vad innebär punken idag för några punkare i Linköping, 2005, s. 9f
76 Ibid., s. 13f
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de ville betala för att ladda ner deras låtar, utan krav på minimum belopp.77 Låtarna har också 
lanserats via YouTube och så småningom getts ut på vinyl, men de specifika låtarna finns inte 
tillgängliga på till exempel en kommersiell musiktjänst som Spotify. Man kan anta att bandet här 
gjort en avvägning av vilka kanaler som de anser trovärdiga att använda och vilka de ställer sig 
kritiska till. Musikaliskt och utseendemässigt kan man välja att dela in punken i olika subgenrer, jag 
nämner anarko-punk ovan. Hardcore, kängpunk, Oi!, postpunk, streetpunk, powerpop, ska-punk, 
skatepunk är andra exempel. Här blir då olika slag av punkestetik en del av identifikation och 
tillhörighet. Olika symboler och uttryck kan ses som betydelsefulla i uppbyggnaden av trovärdighet. 
Kanske kan man tala om ett subkulturellt kapital, för att låna delar av Pierre Bourdieus teori om 
symboliskt kapital.

Tittar man vid sidan av det direkt musikrelaterade så kan man även se 
inflytande av punkestetik i andra konstsammanhang. Den 
samhällskritiske konstnären Banksy lånar från punk i verk som Don't  
Forget Your Scarf 2009 där en äldre dam hjälper en yngre punkare 
med att täcka näsa och mun med en röd scarf, kanske som maskering, 
medan punkaren håller i en anarkistfana som om han var redo för en 
demonstration. Eller i till exempel den stencilerade spraymålningen 
2010 av Paul Simonon, från framsidan till London Calling 1980, där 
basen bytts ut mot en kontorsstol.78 Simonon är även själv aktiv som 
konstnär med ett måleri i olja. Bestley och Ogg lyfter också fram den 
autodidakte konstnären Knud Odde som sprungen ur den danska 
punken anslöt till neoexpressionismen. Det var en protest mot 
minimalismen, konceptkonst och de rådande konventioner i 
gallerierna under slutet av 70-talet och början av 80-talet. I USA 
kallade kritikerna bland annat rörelsen för ”punk art”.79 Även en mer uppmärksammad 
neoexpressionist som Jean-Michel Basquiat har en del av sina rötter i punken.80 Punken lyftes också 
in i gallerierna tidigt, till exempel med utställningen Punk Art Exhibition 1978 som med stöd av 
Washington Project for the Arts visades på 98Bowery i Washington DC. Där visades foto, 
videokonst, skulptur, live-tatueringskonst och fotorealistiskt måleri m.m.81 I Sverige har på senare år 
vandringsutställningen Tänd Mörkret 2007 som började på Göteborgs konstmuseum och 
producerades av Ola Åstrand och Ulf Kihlander berört bland annat punken. ”Tänd mörkret!”, lånat 
från poet- och konstnärskollektivet Vesuvius, blir enligt utställningsproducenterna en svensk 
version av ”No Future!” Och när de lyfter fram några svenska konstnärer som de anser bortglömda 
från åren 1975-85 så ser de punken som en viktig del av svensk kulturhistoria.82 I februari 2012 gör 
Kungliga biblioteket ett upprop för att samla in ”trycksaker från de s.k. 'alternativa rörelserna' på 60 
och 70 talet”.83 För som KB också själva reflekterar över är det inte självklart för en subkultur som 
punk att bry sig om de regler som säger att KB ska ha ett exemplar av varje trycksak som publiceras 
för allmän spridning.84 Samtidigt blir det här uppropet i allra högsta grad ett vittnesbörd om att 
punken nu kan ses som en del av kulturarvet.

77 http://uppgangofall.bandcamp.com/  
78 Banksy approprierar på omslaget till The Clash London Calling 1980 där basisten i bandet, Simonon, är på väg att 

slå sin bas i scengolvet.
79 Bestley & Ogg, s. 216f; ”Paul Simonon”, Thomas Williams Fine Art, 

http://www.thomaswilliamsfineart.com/artists/13; 
80 Gilles Dyan & Jean-David Malat, The Street Art Show, 2011, s. 2
81 Miller, section I - V
82 Åstrand, Ola & Kihlander, Ulf (red.), Tänd mörkret!: svensk konst 1975-1985, 2007, s. 6
83 ”Det här är ett upprop! - och ett samarbete mellan KB:s båda enheter Vardagstryck och Audiovisuella medier”, 

http://vardagstryck.kb.se/?p=12907
84 Ibid.
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Ella Tillema
Ella Tillema har studerat vid bland annat Malmö Konsthögskola och Hochschule fûr Bildende 
Kunst Braunschweig i Tyskland under åren 2005-2010. Hon arbetar med olja, screentryck, broderi, 
designar skivomslag, affischer och t-shirts, och har sedan 2009 årligen gett ut en pamflett eller 
fanzine som hon också väljer att kalla dem ibland.85 Samtidigt har hon sjungit och spelat i band som 
Kamikatze (2003-07), Personangrepp (2008-) och Uppgång och Fall (2011-).86 Som konstnär 
arbetar hon främst med oljemåleri. En teknik som är full med många tunga konnotationer som ur 
vissa aspekter kan ses som föråldrad, kring detta svarar Tillema i en intervju:

”Jag har inte alls brytt mig om den diskussionen. Eftersom det alltid varit självklart för mig att jag 
ska använda måleriet som uttrycksmedel. […] Men ibland känns det ändå jobbigt att bli ifrågasatt. 
Till exempel på Konsthögskolan […] Jag vill måla. Jag gillar hantverket och det är långsamt. Och 
det finns så många möjligheter.”87

Valet av uttrycksmedel verkar enbart handlar om personliga val och frihet, hon uppskattar 
hantverket och ser ingen anledning att förkasta det. Kanske kan det långsamma oljemåleriet ses som 
ett ställningstagande mot att konstens utveckling  alltmer liknar den som är gällande för andra 
produktionsmetoder i samhället generellt. Vad hon förmedlar verkar i slutänden vara det som är av 
betydelse, att hennes konst ständigt ger uttryck för ett kritiskt öga som skådar samhället, staden, 
medborgarna och relationerna dem emellan. I sitt artist statement skriver Tillema att hon ”vill skjuta 
ner alla jävla kapitalistgubbar”.88 Men hennes musik och konst är mer än en provokation. Den är är 
ett sätt att visa betraktaren sådant de kanske egentligen inte vill se, men som Tillema ”tänker se till 
så att du lyssnar och ser för det här är väldigt viktigt".89

Analys: Mitt Hjärta Är En Bomb 2009

Verket Mitt Hjärta Är En Bomb 2009 består av 30 bilder med screentryck som är bemålade med 
akrylfärg. Bilderna är placerade tre på höjden och tio på bredden. Det är två bilder som alterneras på 
nästan alla verkets delar och tycks ursprungligen vara en fotografi av Tillema samt en för mig okänd 
person. Tillema är avbildad med knutna nävar medan den andra personen håller sig själv om 
axlarna. Symboler, objekt och text har lagts till i de olika bilderna. Det finns flera delar i verket som 

85 Intressant här är att Tillema använder båda uttrycken. Pamflett förknippas ofta med propaganda eller en mindre 
politisk skrift. Medan fanzine är något som är vanligt förekommande inom punken, en egenhändigt gjord tidning 
med intervjuer och recensioner som kopieras och säljs för självkostnad eller byts mot andra fanzines.

86 Tillema, Ella, Ella Tillema, http://www.ellatillema.se/
87 Göran Hellström, ”Tre unga som målar”, Konstvärlden, nr. 3, 2012, s. 64-72
88 Tillema, ”Artist Statement”, http://www.ellatillema.se/index.php?/cv/artist-statement/
89 Tillema, e-post: 2012-12-07
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kan vara intressant att diskutera i relation till vad jag hittills skrivit. Jag väljer därför att lyfta ut 
delar av verket och enskilda objekt som kan tolkas utifrån en punkkontext, men i den här analysen 
även ur en feministisk synvinkel.

Som subkultur kan det vara svårt att uppfatta punken generellt som feministisk, vissa 
kvinnoförtryckande strukturer kan ofrivilligt följa med från den övergripande kulturen. Mats Borg 
tidigare trummis i Grisen Skriker skriver att de flesta tidiga punkarna bejakade ”en ganska 
gammaldags bild av manlig norm”.90 Bland andra grupper inom punken är de feministiska 
värderingarna i allmänhet förknippade med den protest de ställer sig bakom och går hand i hand 
med den anarkistiska ideologin.91 Som helhet har verket Mitt Hjärta Är En Bomb ett uttryck som 
kan förknippas med punkestetik. Bilderna kan ses som besläktad med D.I.Y.-filosofin och 
egenhändigt kopierade flyers och skivomslag. Samtidigt finns paralleller till popkonst, Warhols 
användning av screentryck och i viss mån även serietidningsestetik. Ensminger menar också att 
popkonst är en äldre kusin till punkestetik, på så sätt att de fyller flyktiga och vardagliga bilder med 
mening. Framförallt lyfter Ensminger fram konstnären Roy Lichtensteins appropriering av 
serietidningsbilder som viktiga föregångare till punkestetik och sättet att använda bilder.92 Tillema 
approprierar även hon i sitt verk. På mellersta radens sjätte bild är hennes ögon täckta av en pipa i 
serietecknad stil, när hon på sin hemsida lyft ut denna bild ur verket har den titeln c'est nest pas un 
pipe. Bilden anspelar på verket La Trahison des images 1928-29 av den belgiske surrealisten René 
Magritte, där han ifrågasätter vårt sätt att uppfatta och tala om bilder.93 Kanske använder Tillema 
pipan som en symbol för att allt inte behöver vara på det sätt det först utger sig för, precis som man 
menar att Margritte gjorde.

På översta radens fjärde bild kan man läsa texten ”Teenage Kicks” som kan referera till det 
nordirländska punkbandet The Undertones låt med samma namn från 1978. Låttexten inleds med 
”Teenage dreams, so hard to beat” och kanske är de svartsminkade ögonen och det upp och 
nedvända korset i pannan i bilden en symbol för tonårsrevolten som finner näring i punken.94 Även 
andra delar av verket innehåller text som kan ses som ett uttryck för den provocerande och lekfulla 
aspekten av punk. ”Nej till allt” står det på en rosa banderoll som Tillema håller i sina knutna nävar 
på sista radens sjunde bild. Samtidigt som det kan tolkas som en ironisk kommentar, en punkkliché, 
ligger det kanske en allvarlig underton i det hela. Med en ideologisk utgångspunkt i att den 
parlamentariska samhällsstruktur som nu upprätthålls är orättvis och förtryckande blir den typ av 
totalvägran inte helt missriktad.95

Samhällskritiken är även tydlig i till exempel mittenradens åttonde bild där Tillema 
överstrukits med rosa färg, håller i vad som kan tolkas som sedelrullar och har gula dollartecken för 
ögonen. Över bilden står det ”Kapitalism är roten till allt ont”. Dollartecknen för tankarna till Reids 
svastikor över Elisabeth II:s ögon, då de på ett liknande sätt är symboler för ett system eller ideologi 
man motsätter sig. Den rosa färgen kan vara laddad på flera sätt. Den är på ett komplext sätt 
kopplad till kvinnlighet i en heteronormativ struktur, men kan också vara ett uttryck för så väl makt 
och karriär som homosexualitet.96 Men rosa, framförallt chockrosa, är en färg som även används 
inom punken.97 Kanske ironiskt anammad för dess koppling till vad som kan ses som en vulgär 
aspekt av populärkultur och konsumtion  Kanske kan man här tolka det som att den rosa färgen 
täcker Tillema likt föreställningar om könsroller i vårt samhälle ställer olika krav och förväntningar 

90 Mats Borg, ”Stockholm”,  i: Kagerland, Peter, Ny våg: svensk punk / new wave / synth 1977 – 1982, 2012, s. 47
91 Molin, s. 9
92 Ensminger, s. 45
93 Hjörvarður H. Árnason, & Elizabeth Mansfield, History of modern art: painting, sculpture, architecture,  

photography, 2010, s. 335
94 The Undertones, Teenage Kicks, 1978
95 Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid, 2006, s. 95f
96 ”Möt Fanny Ambjörnsson”, Studio Ett, 2011
97 Omslaget till Sex Pistols Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols 1977 är gult med bandnamnet i rosa 

kidnappningstext. Bland min källor är till exempel framsidan till Strongman chockrosa, även den grafiska designen i 
Besteley & Ogg innehåller återkommande chockrosa i varje kapitel.
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på kvinnor och män.98 Ur en feministisk vinkel kan man se maktstrukturerna i vårt samhället som 
patriarkala, vilket således innebär att även kapitalismen ses som ett patriarkalt system.99 Även andra 
delar av verket kan ses som relativt provokativ kritik av patriarkatet. På översta radens sjätte bild, 
den enda av de 30 bilderna som inte innehåller något porträtt, står det med gröna bokstäver ”Kuk 
klux klan”. Den högerextrema sekten Ku Klux Klan som kämpar för att den vita mannens 
överhöghet ska återupprättas kan med Tillemas omformulering ”Kuk” ses som en symbol för den 
vita mannens maktposition i allmänhet. Kanske kan manliga maktmetoder och Ku Klux Klans 
terrormetoder ses som närbesläktade när de ingår i samma västerländska normsystem där kvinnor 
och icke västerländska män nedvärderas.100

När Tillema i nedersta radens femte bild omringas av orden ”Klipp kuken” och även tycks 
hålla i en avklippt manslem blir den feministiska tolkningen av verket ur en aspekt ganska 
lättillgänglig. Det kan även ses som en lek med könsroller där porträttet av den andra personen som 
till sitt biologiska kön syns vara en man och porträttet av Tillema tilldelas och fråntas attribut som 
konnoterar på de västerländska könsnormerna. Mannen omringas i några bilder av vad jag ovan 
tolkade som den feminina färgen rosa. Han har också i någon bild tilldelats vad som kan tolkas som 
en omanlig frisyr med hårsnodd och örhänge. I bilderna med de manliga porträtten finns text som 
”jag är fri”, ”hjälp”, ”mjuktuff” och ”jag gråter lite ibland när jag en sorglig film, men aldrig 
annars”. Saker som kanske anspelar på den manliga könsrollens klichéer; en man ber aldrig om 
hjälp, är rädd eller gråter och visar känslor. Det har snarare historiskt applicerats på kvinnlighet. När 
porträttet av mannen i mellersta radens sjunde bild tilldelas texten ”jag är så jävla snäll” samt ett 
hakkors bakom axeln kan det ses som en symbol för en slags skenhelighet, att trots föreställningar 
om jämställdhet så är den traditionella könsrollsstrukturen svår att göra sig fri från.

Analys: Den Postapokalyptiska Skapelseberättelsen (Partyt Är Över) 2011

Den fotorealistiska oljemålningen Den 
Postapokalyptiska Skapelseberättelsen 2011 har ur en 
synvinkel väldigt lite att göra med den övergripande stil 
som finns inom punkestetik. Men det finns delar i verket 
som gör det intressant att tolka utifrån en punkares 
förförståelse. Specifikt i det här fallet blir också den 
politiska aktivism som har anmanats av en del grupper 
av punkare där djurrättsfrågor och den anarkistiska 
ideologin tillhör åskådningen. 

 Tillema har i Den Postapokalyptiska 
Skapelseberättelsen målat en kvinna och en man endast 
iförda balaklava som möter varandras blickar. I sina 
händer håller kvinnan en kvist med blad, som tycks vara 
en olivkvist, och en flaska där en trasa till viss del är 
nedstucken. Mannen håller en blomma, som tycks vara en ros, och en brinnande tändsticka. En 
skata kommer flygande från vänster i bild. Trots att människorna bär balaklavor, och att deras kön 
täcks av en ros respektive en skata så kan personens könstillhörighet tolkas utifrån de 
könsföreställningar som finns i vårt samhälle. Det kan givetvis problematiseras, men jag har valt att 
lägga fokus på andra delar i gestaltningen. Till höger om mannen slingrar sig en falukorv upp i ett 
träd, nedanför syns en svart katt samt ännu en skata. I förgrunden ligger ett dött rådjur med uppfläkt 
buk med revbenen synliga. I bakgrunden ligger fyra kor på rygg med benen i luften och svarta 
rökmoln tornar upp sig från ett flertal eldar. I skyn ses ett flygplan som drar en banderoll med texten 
”Partyt är över”.

98 Tankarna förs till Nina Björks Under det rosa täcket, en feministisk bok från mitten av 90-talet.
99 Larsson, s. 165f
100 Leif Eliasson, ”Ku Klux Klan”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/ku-klux-klan
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Mannen och kvinna skulle kunna tolkas som Adam och Eva, de första människorna i den 
bibliska skapelseberättelsen. Falukorven kan i så fall ses som ormen i kunskapens träd som förledde 
Adam och Eva till syndafallet och att de därmed fördrevs från Eden. Men Tillema har tilldelat dessa 
människor attribut som för tankarna åt ett helt annat håll. Balaklavorna och flaskan med trasan, som 
kan tolkas som en molotovcocktail, används bland annat vid kravaller och gatuupplopp, oftast som 
protest mot den statliga maktapparaten eller andra auktoriteters kontroll.101 Den svarta katten kan ha 
många olika betydelser om vi ska tolka den symboliskt. Inom den kristna symbolvärlden är den en 
djävulssymbol, men kan också utifrån en politisk synvinkel tolkas som en symbol för anarkism och 
direkt aktion.102 Svart är anarkismens färg, men även punkens, och anarkistiska ideal har varit 
vanligt förekommande i protest mot etablissemanget sedan 1900-talets slut. Som exempel kan 
Göteborgskravallerna 2001 och händelserna i anslutning till rivningen av Ungdomshuset i 
Köpenhamn 2007 nämnas.103

Apokalyps definieras som uppenbarelse, eller ”avslöjande av hemligheter”, i 
Nationalencyklopedin.104 Men apokalyps kan också syfta på att det handlar om en skapelseberättelse 
efter uppenbarelsen, och vad är det i så fall som har avslöjats. Att döma av den mundering som jag 
beskrivit ovan kan det tänkas att Adam och Eva den här gången är beredda att göra motstånd. Deras 
blickarna möts, här finns ett samförstånd. En gemensamt kamp. Men det är inte ormen som väntar 
på att förleda dem utan korven, som kan ses som en symbol för köttindustrin och kanske i 
förlängningen en symbol för kapitalismens utnyttjande av liv för att maximera produktion och vinst. 
Även de liggande kossorna i bakgrunden för tankarna till köttproduktion och dess negativa effekter 
som till exempel BSE; galna ko-sjukan.105 Så om ormen, en kristen symbol för djävulen, 
symboliserar en kapitalistisk struktur i Den Postapokalyptiska Skapelseberättelsen kan Edens 
lustgård ses som en värld bortom det ekonomiska system som västvärlden använder sig av idag.106 
Det ekonomiska system som anarkister, situationister och punkare ställer sig emot.

Slår man upp apokalyps i Bonniers svenska ordbok står det ”en uppenbarelse av världens 
slut, yttersta domen”.107 Att tala om apokalypsen i betydelsen av undergång kan ses som allmänt 
förekommande, särskilt inom populärkultur och fiktion. Oftast speglas rädslor i relation till 
samhällsutvecklingen.108 Hebdige skriver att punkens retorik är dränkt i apokalyps.109 Frågan är vad 
som händer efteråt. Micael Dahlén, professor på Handelshögskolan i Stockholm menar att det 
skapats ett förväntningssamhället där förväntningarna på nästa sak, nya produkter att köpa, är 
viktigare än det som skett tidigare, angående apokalypsen säger han att:

”undergången [är] överflödig. Slutet utgör början, och ibland får vi inte ens veta hur världen gick 
under”110

101 En flaska med bensin där en trasa stuckits ner för att fungera som brandbomb.
102 Frithiof Dahlby, De heliga tecknens hemlighet, 1963, s. 56; ”Den svarta katten” , eller sabot-cat, är en symbol som 

härstammar från fackförbundet IWW, i Sverige har den länge använts av den anarkistiska tidskriften Brand. IWW, 
http://www.iww.org/en/history/icons: Brand, http://tidningenbrand.se/om/

103 ”Anarkistflaggan är hotande svart” står det i: John Foley, Tecken, märken och symboler, 1995, s. 325; Frida Bank, 
Pontus Tideman, ”Ungdomshuset Jagtvej 69 blev Dortheavej 61”, Sydsvenskan, 2012-03-29 Sida: 18 - Del: 1; 
”Göteborgshändelserna”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/göteborgshändelserna;  ”Svart”, 
Wikipedia: den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/wiki/Svart; ”Anarkism”, Wikipedia: den fria encyklopedin, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism

104 ”Apokalyps”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/apokalyps
105 En hjärnsjukdom som spred sig i stor utsträckning på grund av att man tidigare utfodrade nötkreatur med kött- och 

benmjöl, det vill säga slaktavfall från samma produktion; Marianne Elvander, ”BSE”, Nationalencyklopedin,  
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/bse 

106 Dahlby, s. 80
107 Sten Malmström, Peter A Sjögren, Irene Györki, Bonniers svenska ordbok, 1990, s. 31
108 Kitty Ehn, ”Undergångslajv – en lek på blodigt allvar”, Dagens Nyheter, 2012-08-13, http://www.dn.se/kultur-

noje/undergangslajv--en-lek-pa-blodigt-allvar
109 Hebdige, s. 27
110 Ehn; i artikeln kan man även läsa om det postapokalyptiska lajvspelet Nordens Eden, vars titel blir högst intressant i 

det här sammanhanget. Mer om Dahléns teori: http://swe.nextopia.info/
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Tillemas verk kan i allra högsta grad tolkas som att slutet utgör början och kan samtidigt ses som en 
kommentar till förväntningssamhället och jakten efter nya statussymboler. Banderollen med texten 
”Party är över” understryker det. De ideologier och den aktivism jag berört ovan handlar många 
gånger om att rasera världen, som vi känner den, för att ur aktivisternas perspektiv få till en positiv 
förändring från grunden. Särskilt anarkismen är förknippad med politiska attentat, som är tänkta att 
”väcka massorna till handling”.111 Partyt är över är också titeln på en låt av punkbandet Uppgång 
och Fall och finns med på deras självbetitlade 7":vinyl 2012 där Tillema medverkar. Låtens text 
behandlar kritiskt de strukturer i samhället där ”stor konsumtion ses som ett tecken på framgång och 
välmåga”.112 Tillema sjunger ”Jag vill inte ha det ni har Jag vill bara ha min framtid kvar Partyt är 
över”.113 Att Adam och Eva står nakna kan i förhållande till texten ses som en symbol för slöseriet 
av våra gemensamma resurser och att bortanför våra materialistiska statussymboler, och vårt 
biologiska kön, är vi alla likadana. Kanske kan det postapokalyptiska tillstånd som uttrycks i verket 
tolkas som en uppmaning till aktion för att fullända anarkismens utopi, ett samhälle där människan 
lever i fredlig samverkan och social harmoni.114

111 Larsson, s. 97
112 Lars Söderström, ”Konsumtion”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/konsumtion/229387 
113 Uppgång och Fall, Partyt är över,  2012
114 Larsson, s. 26; s. 95; Utopi används här som definition av ”det goda samhället”, varje ideologis mål.
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Slutdiskussion
Min undersökning pekar delvis på att man kan följa punkens rötter till revolutionära och 
samhällskritiska konströrelser som situationism och dadaism. Skillnaden är kanske inte så stor 
mellan att sätta en säkerhetsnål i läppen på Elizabeth II och att måla en mustasch på Mona Lisa. Ur 
ett konsthistoriskt perspektiv kan det vara både givande och intressant att betrakta punken i detta 
sammanhang. Den markanta skillnaden är att punken som övergripande idé är en 
efterhandskonstruktion.115 Det finns inget manifest, eller programförklaring. De regler, eller 
klichéer, som formar punken och förmedlas till kommande generationer av punkare bygger i flera 
hänseenden på en föreställning om vad punk är. Genom till exempel media spreds en negativ bild av 
den tidiga punken som en våldsam kultur, vilket lockade till sig ungdomar som använde våld och 
masochism för att vara så punk som möjligt.116 Punken som symbol för ett oberoende och som en 
motkultur skapar en vi-mot-dom känslan för de aktiva punkare som blir delaktiga i subkulturen. 
Kanske kan man tala om en stigmatisering, men antagligen handlar det framför allt om ett försvar 
av sin identitet gentemot den övergripande kulturen och ”samhällets förstrukturerade identiteter”.117 

Det bör kanske understrykas att punken från början har nationella särdrag, men utanförskap, 
tristess och framtidsångest är, trots olika förutsättningar, en gemensam nämnare för de unga som 
dras till punken oavsett om det är i till exempel USA, England eller Sverige.118 Subkulturen fungerar 
traditionellt som en kompensation, framförallt för arbetarklassens ungdomar, i sökandet efter 
trygghet och identitet då man inte såg några förutsättningar för att lyckas.119 Det går dock inte 
generalisera punken som en subkultur uteslutande bestående av arbetarklass. Den engelska punken 
ursprung har en koppling till en social situation med ungdomsarbetslöshet och växande 
rasmotsättningar, och till exempel Pistols sångare Johnny Rotten (född John Lydon) har irländsk 
arbetarbakgrund. Det arbetarklassideal som punken förmedlar handlar kanske ändå mer om en 
strävan efter att vara ”folkets röst”.120 De deltagande ungdomarna har varierande bakgrund framför 
allt från arbetar- och medelklass, men även från högre socialskikt.121 Av de aktiva svenska punkarna 
i slutet av 70-talet uppskattas det att den större delen kom från övre medelklassen. Historiskt sett 
har inte heller den typ av kritik mot samhället som punken framför kommit från underklassen. 
Däremot verkar det som om den kreativa ventil som punken blir för många har lett till att 
utbildningsnivån hos punkare eller de som tidigare varit aktiva inom punken är högre än 
genomsnittet i landet, oavsett klassbakgrund. På arbetsmarknaden återfinns de flesta inom 
kultursektorn.122

Vid en snabb blick skiljer sig de verk av Tillema och Reid som jag analyserat ganska tydligt. Det 
kan till och med vara missvisande att tala i termer av punkestetik när det gäller Tillemas verk. Reids 
arbete åt Pistols har pekats ut som de viktigaste bilderna under den ursprungliga punkvågen. 
Därmed bör de verken kunna definieras som punkestetik, även om han använder liknande uttryck 
utifrån situationistiska och anarkistiska ideal i sitt tidigare arbete.123 Hans influens på den 
övergripande stil som punkestetik innefattar är kanske det som bör markeras. Kidnappningstext, 

115 Dannefjord, s. 17
116 Ensminger, s. 27ff
117 Fredrik Sandberg, En grym gemenskap - Om identitetsarbete, gemenskap och integration i punkkulturen, med  

reflektioner kring fritidens betydelse som handlingsarena för subkulturer, 2004, s. 27
118 Andreas Hagström, ”Postproggen”, i Åstrand, Ola & Kihlander, Ulf (red.), Tänd mörkret!: svensk konst 1975-1985, 

2007, s. 147.
119 Sandberg, s. 6
120 Linus Kallin, Punky Reggae Party - Ideologisk och musikalisk jämförelse av reggae och punk, 2011, s. 35
121 Mörtberg, s. 20
122 Dannefjord, s. 73
123 Bestley & Ogg, s. 74
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appropriering av bilder och collage är vanligt förekommande på affischer och skivomslag inom 
punken, till många av dem kan Reids arbete ses som en influens och föregångare. D.I.Y.-aspekten 
av den estetik som utvecklades med punkkulturen är också av stor betydelse. Folk tog bokstavligen 
tag i saker med egna händer och med hjälp av sax, lim och kopieringsmaskiner gjordes skivomslag, 
affischer och flyers till spelningar m.m. Stilen som uppkom till följd av det kan ses som en teknisk 
amatörism. Men i första hand handlade det om delaktighet, att använda D.I.Y.-filosofin där alla får 
möjlighet att uttrycka sig oavsett förkunskap. Det uppstår en motkultur och en motestetik som 
bejakas, och amatörismen bör nog förstås som skenbar. Kanske är det en reaktion mot till exempel 
reklamaffischen och modemagasinens retuscherade och glättiga finish. En stor skillnad från tidigare 
rockgenerationer är också att punken ger visuellt uttryck för tidens brutalitet. Tydligast blir det 
kanske om man lånar en jämförelse från Ensminger: 

”a leap forward from flower power to artful agression”124

Han menar att hippierörelsens psykedeliska och Art Nouveau-inspirerade stil, på till exempel 
affischer, inte kommunicerade tidens sociala orättvisor eller till exempel användningen av napalm i 
Vietnamkriget. Inom punken används till exempel bilder från krigsreportage och nidbilder av 
makthavare på flyers, affischer och skivomslag och fungerar som en megafon för att 
uppmärksamma mänsklighetens ondskefulla karaktär.125 I det avseendet ser jag Tillemas uttryck 
som likartade, även när det gäller hennes fotorealistiska oljemåleri. Kanske beror det på att delar av 
punkens visuella identitet och Tillemas måleri innehållsmässigt befinner sig i samma tradition av 
samhällskritisk och politisk konst. En viktig aspekt av Tillemas konstnärskap är enligt min 
uppfattning att hon i vissa sammanhang kan definieras som en aktiv punkare, till exempel i de 
musikkonstellationer jag nämner ovan, och hon bör således på ett eller annat sätt påverkats av 
någon form av punkestetik. Samtidigt kan man se hennes hantverksmässiga skicklighet som 
avlägsen från den skenbara amatörism som jag diskuterar ovan. 

När jag och Tillema diskuterar punkens betydelse för henne i en epost-konversation menar 
hon att den gett henne viktiga verktyg för att kanalisera och uttrycka sig på, men att subkulturens 
kliché-artade sidor också kan vara begränsande. Framförallt när det gäller hennes måleri. Just de 
motpolerna, d.v.s. möjligheter och begränsningar, återkommer även i andra källor och 
diskussioner.126 Återigen vill jag referera till Ensminger som menar att punken fortfarande 
förmedlar en D.I.Y.-etik, aktivist-orienterad politisk teori och en slå-ur-underläge psykologi.127 
Kanske kan man utifrån resonemang likt det Ensminger för förstå det som att det betydelsefulla som 
förmedlas genom punken ett förhållningssätt till tillvaron, och i Tillemas fall konsten, som påverkar 
de aktiva och före detta punkarna. Att kritiskt se på punken som kvasi-revolutionär gatuteater är 
kanske inte heller helt ogrundat. För att trycka ditt eget fanzine, starta ett band, ge ut skivor och 
lyssna på Pistols eller Crass lär kanske inte störta någon statsmakt. Det gjorde inte dadaisterna eller 
situationisternas konströrelser heller. Men att tillhöra en rörelse, eller motkultur handlar kanske i 
slutänden om identitet, gemenskap och, i punkens fall i allra högsta grad, av D.I.Y.-ideologi och 
praktik.128 

I de verk jag analyserar är det en symbol som återkommer hos båda konstnärerna och som 
oundvikligen fångar mitt intresse. Hakkorset. När John Heartfield kritiserade Hitler med sin 
hakkorsformade julgran Little German Christmas Tree 1934 känns användningen av symbolen 
subtil i sitt sammanhang. När Westwood pryder sina kläder med symbolen i slutet av 70-talet 
uppstår en provokation som kan ses som tvetydig. Konsekvensen blev att punkare klädde sig i tröjor 

124 Ensminger, s. 291
125 Ibid.
126 Se t.ex: Ensminger; Dannefjord & Eriksson; Mörtberg; Åstrand & Kihlander
127 Ensminger, s. 71
128 Dannefjord & Eriksson, s. 1.
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med svastikor och subkulturen sammankopplades till en början med fascism bland annat i Sverige 
och ansågs ”rent samhällsfarlig”.129 Reids Swastika Eyes 1977 kan utifrån en särskild 
mottagarkontext och i relation till Pistols God Save The Queen 1977 ses som en kritik mot 
monarkin och statsmakten. Provokationen är dock uppenbar även här. I Tillemas verk Mitt Hjärta  
Är En Bomb 2009 finner jag dock inte hakkorset lika markant provocerande. Dels för att det är 
entydigt, likt Reids användning, i sitt sammanhang. I mottagarkontexten ingår här, mitt antagande 
om, att man möter verket i ett galleri eller i en annan konstnärligt relaterad situation. 
Galleriväggarnas skenbart neutraliserande effekt spelar här en stor roll för min tolkning. Mer 
komplicerat blir det när gatukonstnären Dan Park använder hakkorset, till exempel i form av en 
pärlplatta i närheten av Judiska Församlingens lokaler i Malmö.130 Man måste kanske fundera kring 
vem som har tolkningsföreträde när det gäller användningen av en symbol som för många har en 
tung innebörd.

Kan man då dra någon slutsats utifrån min undersökning och därmed beskriva vad punkestetik är? 
Utifrån min förförståelse och genom det material jag undersökt  har jag en omfattande uppfattning 
om hur punken tagit sig visuellt uttryck på flyers, fanzines, affischer och skivomslag. Några 
aspekter och exempel har framkommit som särskilt viktiga i min undersökning. Samtidigt är det ett 
par olika sidor av punken som framhålls i litteraturen. Att den dog lika snabbt som den kom, och att 
allt därefter är återupprepningar utan sin ursprungliga förändrande genomslagskraft. Att den har 
blivit en kommersiell stil bland andra, som du köper likt vilken annan produkt som helst. Att det är 
en subkultur med tydlig ideologi där det handlar om att ta makten över sin egen situation. Jag tror 
att man ger en förenklad bild om man väljer att bara se en av de här aspekterna. Det kan i 
förhållande till historieskrivningen vara enklast att tala om punken i dåtid, vilket det ofta görs och 
att den första vågen av punk har ett kulturhistoriskt värde. Att KB i sitt upprop för att samla in 
trycksaker från bland annat punken specificerar årtionden som 70-tal kanske kan ses som en del i 
det. Kanske är det ändå statusen som en slags motkultur som leder till fortsatt intresse för punken 
som subkultur. Influerade av eller som en reaktion på det som skapats tidigare sker en slags 
utveckling av uttryck, inom någon slags grundram, men stilnyanserna kan skilja avsevärt inom 
ramen. Anarko-punk, hardcore, kängpunk, Oi!, postpunk, streetpunk, powerpop, ska-punk, 
skatepunk är alla nyanser av punken som också kan ta sig olika visuella uttryck. En duktig 
musikproducent skulle säkert kunna tillverka en punklåt och en grafisk designer tillverka en layout i 
punkstil som är kommersiellt gångbar. Dock blir frågan om trovärdighet för de flesta aktiva punkare 
här avgörande, vad som anses trovärdigt kan också skilja sig mellan nyanserna. 

För mig blir det tydligt att man kan tala om punkestetik både i form av stil och som 
förhållningssätt. Det finns en övergripande stil, där jag bland annat förstår användning av bild och 
typografi som en vilja att kommunicerar en tillhörighet till punk som subkultur. Stilen fungera då 
också som en markering för att man särskiljer sig från den övergripande kulturen. Kanske kan man 
kalla det för en stilnorm där bland andra Reids Pistols-bilder och Vauchers Crass-omslag är källor 
till influens eller reaktion. Men stilen påverkas också av förhållningssättet, den motestetik och 
D.I.Y.-filosofi jag diskuterar ovan. Punkestetik som förhållningssätt kan förstås som att: hur man 
gör det är viktigare än vad man åstadkommer. Att utgå från D.I.Y.-idealen och använda dem 
praktiskt kan i det avseendet vara viktigare än att strikt hålla sig till punken som stil. Den 
samhällskritiska aspekten av de här idealen är av stor vikt i sammanhanget. Men punkestetik bör 
enligt min mening diskuteras som en odelbar relation mellan stil och förhållningssätt, det är då dess 
karaktär kan förstås.

129 Mörtberg, s. 21, s. 75
130 Märta Myrstener & Gabriel Stille, ”Provocerar med hakkors och gas”, Fokus, 2009-06-26
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Bilder

Reid, Jamie,
Pretty Vacant 1977,
Bromide collage on paper with pencil, 
190mm x 267mm ,
Sex Pistols
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Reid, Jamie, 
Nowhere Buses 1972, 
Lithographic print
275mm x 352mm,
Suburban Press
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Reid, Jamie, 
Swastika Eyes 1977, 
Newsprint collage with ink on paper, 
420mm x 297mm 

Reid Jamie, 
God Save The Queen 1977,
Record cover:
"Sex Pistols - God Save The Queen", 
180 x 180 mm

Tillema, Ella, 
Mitt Hjärta Är En Bomb 2009, 
Screentryck och akrylfärg, 30 bilder, ca 2,5 x 9 meter
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Tillema, Ella, 
Den Postapokalyptiska Skapelseberättelsen (Partyt Är Över) 2011
Olja på duk
200 x 230 cm



Texter
Pretty Vacant, Cook/Jones/Matlock/Rotten, 1977

There’s no point in asking
You’ll get no reply
Just remembered don’t decide
I got no reason it’s all too much
You’ll always find us
Out to lunch
We’re so pretty
Oh so pretty
We’re vacant
We’re so pretty
Oh so pretty
Vacant
Don’t ask us to attend
Cause we’re not all there
I don’t pretend cause I don’t care
I don’t believe illusions
Too much is real
Stuff your cheap comment
Cause we know what we feel
We’re so pretty
Oh so pretty
We’re vacant
We’re so pretty
Oh so pretty
Vacant
We’re so pretty
Oh so pretty
And now
And we don’t care
There’s no point in asking
You’ll get no reply
I just remembered I don’t decide
I got no reason it’s all too much
You’ll always find me
Out to lunch
We’re out at lunch
We’re so pretty
Oh so pretty
We’re vacant
We’re so pretty
Oh so pretty
We’re vacant
We’re so pretty
Oh so pretty
And now
And we don’t care
We’re pretty
Pretty vacant
We’re pretty
Pretty vacant
We’re pretty
Pretty vacant
We’re pretty
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Pretty vacant
And we don’t care

God Save The Queen, Cook/Jones/Matlock/Rotten, 1977

God save the queen
The fascist regime
It made you a moron
Potential H bomb
God save the queen
She ain’t no human being
There is no future
In England’s dreaming
Don’t be told what you want
Don’t be told what you need
There’s no future
No future
No future for you
God save the queen
We mean it man
We love our queen
God saves
God save the queen
Cause tourists are money
And our figurehead
Is not what she seems
Oh god save history
God save your mad parade
Lord god have mercy
All crimes are paid
When there’s no future
How can there be sin
We’re the flowers in the dustbin
We’re the poison in the human machine
We’re the future
Your future
God save the queen
We mean it man
We love our queen
God saves
God save the queen
We mean it man
There is no future
In England’s dreaming
No future
No future
No future for you
No future
No future
No future for me
No future
No future
No future for you
No future
No future for you
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Partyt är över, Uppgång och fall, 2012

Du bär din telefon som den var ditt barn
Du tillber din TV i nattens ensamhet
Du kör med din bil som den var dina ben
Du går till ditt jobb för att köpa dig fri
Men du lurar dig själv för det är inget liv
Du är inte fri

Jag vill inte ha det ni har
Jag vill bara ha min framtid kvar
Partyt är över
Pa pa pa pa pa pa pa pa partyt är över
Partyt är
Partyt är över

Där sitter ni med dry martini
Och fet cigarr och mingla
Och snacka ränta och magkatarr och...
Jobba slicka röv och sparka på folk
Som ligger på botten
Och utförsäkra sjuka men snart är det
ni som ligger
Snart är det ni som ligger

Ella Tillema, från: Mitt Hjärta Är en Bomb, Pamflett, 2010

Var finns medmänsklighet
Här på våran planet
När de vise männen begår barnamord

Riksbankens himmelska kör
Sjung, de fattiga dör
Medans vi förbrukar vår jord

Vem vill vara din vän
När lasermannen går igen
Vi glömde att ta hand om varann

När moralen gjort sorti
Hörs kapitalets glädjeskri
Rädda oss är det ingen som kan
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