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Sammanfattning
Syftet med min undersökning har varit att undersöka receptionen kring det ryska konstkollektivet 

Pussy Riot. Jag har försökt att finna svar på vad det är för omständigheter som ligger bakom 

uppmärksamheten som gruppen har fått internationellt och i Sverige. Detta har jag gjort genom att 

utgå från ett genusperspektiv med en speciell inriktning på feministisk konstteori. Med hjälp av 

internationella artiklar och svensk dagspress har jag gjort en övergripande analys av receptionen 

kring Pussy Riot och deras konst. Genom materialet har jag kunnat undersöka olika kontexter som 

Pussy Riots konst har skapat reception inom. Det kritiska förhållningssättet som väst har mot 

Ryssland har även tagits del av samt Rysslands syn på jämställdhet och yttrandefrihet. 

Pussy Riot bildades 2011, sedan dess har gruppen uträttat ett flertal performance på oväntade 

platser i Moskva. Platserna har varit noga utvalda och ofta finns det en symbolisk anknytning till 

gruppens performance. Pussy Riot har valt punken som uttrycksätt då det är en populärkulturell 

uttrycksform som gör deras konst lättillgänglig och slagkraftig. Deras färgstarka kläder och 

rånarluvor är omsorgsfullt utvalda för att få dem att sticka ut men ger dem även en image. Pussy 

Riots konst går ut på att protestera mot den ryska regimen och dess närstående relation med den 

rysk-ortodoxa kyrkan. I samband med den ryska revolutionen så var kvinnorörelsen mycket stark i 

Ryssland. Man hade ett välutvecklat utbildningssystem där kvinnor hade friheten att välja sin egen 

utbildning. I dagens Ryssland kan man se att den rådande konservativa politiken och den ortodoxa 

kyrkan har gjort att feminister har det svårt att ta sig fram. Pussy Riot har dock lyckats nå ut med 

sin kamp för mänskliga rättigheter och jämställdhet genom att vara interaktiva på sociala medier 

som Youtube. Genom internet har gruppen fått ett stort mediastöd som har ökat uppmärksamheten 

kring dem. Det har förmedlats genom media, tidningar, tidskrifter, bloggar och sociala medier. 

Pussy Riots sätt att arbeta med sin konst är alltså välanpassat till dagens media-och 

internetsamhälle.

Västvärlden har en komplicerad bild av Ryssland som har kommit att påverka att Pussy Riot har fått 

mer uppmärksamhet än vad andra politiskt laddade aktioner har fått. Media har ett kritiskt 

onyanserat sätt att förhålla sig till Ryssland, detta har haft stor inverkan på att Pussy Riot har fått ta 

plats i Svenska tidningar. Uppmärksamheten till Pussy Riot har även påverkats av den syn som 

Ryssland har mot jämställdhet och yttrandefrihet. När tre av gruppens medlemmar dömdes till 

fängelse efter deras performance i Frälsarkatedralen blev uppmärksamheten ännu större. De har 

genom det fått tagit plats som frihetskämpar som vi i västvärlden gärna vill följa och stödja.  
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1. Inledning
Pussy Riot är ett feministiskt ryskt konstnärskollektiv som sedan 2011 har varit aktivt genom att 

genomföra spontana aktioner och spelningar för att belysa jämställdhet och yttrandefrihet.1 De fick 

en enorm internationell uppmärksamhet efter den 21 februari 2012 då de utförde ett fyrtio sekunder 

lång regimkritisk performance framför ett altare i Frälsarkatedralen i Moskva. Tre av medlemmarna 

i gruppen dömdes efter detta till två års fängelse för brottet huliganism. På grund av att deras konst 

är kritisk till regimen så har de stött på stort motstånd men samtidigt har de fått ett stort stöd av 

både ryska och internationella kulturarbetare. Många menar att åtalet och domen stred mot 

yttrandefriheten och därmed fick de snabbt stöd av välkända artister som bland annat Paul 

McCartney, Björk, Madonna och Red Hot Chili Peppers. I svensk nyhetsrapportering dyker Pussy 

Riot påfallande ofta upp och ibland även i en kontext där ett tydligt stöd till dem uttrycks. Att 

använda sig av konst som ett redskap för att agera mot orättvisor är inte ovanligt, Pussy Riot gör 

precis det genom sina aktioner. Det som gör Pussy Riot annorlunda från andra feministiska 

konstnärskollektiv är att de har väckt internationell uppmärksamhet och har ett flertal välkända 

sympatisörer.

1.1 Syfte och frågeställning
Under den korta tid som konstnärskollektivet Pussy Riot har funnits så har de fått ett enormt 

genomslag, en sökning på deras namn på Google ger cirka 55 100 000 träffar.2 Syftet med denna 

uppsats är att undersöka vad det är för omständigheter som ligger bakom uppmärksamheten som 

Pussy Riot har fått internationellt och i Sverige. Genom kritisk närläsning av reaktioner som Pussy 

Riot och deras aktioner har fått i media vill jag undersöka varför de har fått ett så stort genomslag 

till skillnad från många andra politiskt laddade aktioner. Jag vill också undersöka Pussy Riot som en 

del av en historisk och samtida feministisk rörelse för att förstå deras verksamhet i en vidare 

kontext. Några aspekter som särskilt kommer att undersökas är det kritiska förhållningssättet som 

väst har mot Ryssland samt vilken syn som Ryssland har haft och har på jämställdhet och 

yttrandefrihet och om detta kan ha påverkat uppmärksamheten kring Pussy Riot.
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2 Google (2013), [Sökning på Google av ”Pussy Riot”] https://www.google.com/?
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1.2 Material och källor

Materialet som jag undersöker är artiklar som handlar om Pussy Riot, dessa kommer från 

internationella tidskrifter och svensk dagspress. Detta material analyseras för att förstå de 

omständigheter som ligger bakom uppmärksamheten. Det är alltså receptionen av Pussy Riot, i 

form av artiklar skrivna av kritiker, kulturskribenter, politiker, myndigheterna och regimen. Jag har 

delat upp artiklarna i svenska och internationella för att undersöka eventuellt två olika kontexter för 

receptionen av Pussy Riot. Fokus ligger på det svenska materialet men kompletteras med de 

internationella artiklarna med information om till exempel de kändisar som har uttalat sig om Pussy 

Riot. Det är ovanligt att se kändisar som uttalar sig politiskt och därför är det intressant att det är så 

många som gjort det i Pussy Riots fall. 

Den litteratur som används har som huvudsyfte att ge en teoretisk utgångspunkt för 

undersökningen, Skriftserien Kairos böcker, Feministiska konstteorier 2001, Konceptkonst 2006 

och Konst, makt och politik 2007 och har varit viktiga med tanke på detta. Konst, makt och politik 

har varit till hjälp för att förstå Pussy Riots mål att verka inom konsten genom politik, både i en 

historisk och samtida kontext. Rosalyn Deutsch konstteoretiska essä ”Agorafobi” 1996, ger en 

uppfattning av hur politiska åsikter möter konsten men också hur feminismen har tagit plats i både 

konstteorin och konsten.3

Den del av materialet som har Pussy Riot som avsändare finns tillgängligt via sociala medier som 

till exempel de videos som återger deras performance på Youtube. Jag är särskilt intresserad av att 

ha jämställdhet och yttrandefrihet som guidande nyckelord i analysen av det materialet. Delar av 

detta material består av intervjuer med Pussy Riot både genom video och i skriftlig form i artiklar. I 

boken Pussy Riot! A Punk Prayer for Freedom 2013 utgiven av The Feminist Press, finns det 

översatta brev, sånger, dikter och rättegångspläderingar skrivna av medlemmarna i Pussy Riot.

1.3 Teori och metod

Det finns en klar genusteorietisk och feministisk utgångspunkt som genom boken Feministiska 

konstteorier 2001, och inte minst Griselda Pollock text, ”Frånvarande kvinnor: Nytt perspektiv på 
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kvinnobilder” 1990.4 I sin text förklarar Pollock att det är teoretiskt intressant att ifrågasätta 

representationens specifika sammanhang vilket jag vill tillämpa genom att fokusera på det 

kulturella och samhälleliga sammanhanget som Pussy Riots konst verkar i.

Materialet som används gör det möjligt att huvudsakligen analysera receptionen i Sverige men till 

viss del även internationellt. Analysen av receptionen görs utifrån artiklar och dagspress genom 

kritisk närläsning. Nyckelord som varit ledande i läsningen är jämställdhet, yttrandefrihet och 

feminism. Dessa ord har även varit centrala i sökningen av artiklar och andra material. Det har även 

varit centralt att söka efter kontexter och leta efter vad som skrivs om Ryssland och deras regim 

men även hur Rysslands syn på feminism ser ut. 

Pussy Riots konst analyseras med en feministisk utgångspunkt genom de sångtexter som sjungs 

under aktionerna men även genom de videoklipp som visar upp deras performance. Videoklippen 

som är publicerade på internet kommer att analyseras i ett större sammanhang då Pussy Riot 

använder sig av sociala medier för att sprida sina budskap. Med ett större sammanhang menas att en 

analys även görs av Pussy Riots teknik och marknadsförning som förekommer på internet.

1.4 Begränsningar

Pussy Riot är ett relativt nytt konstnärskollektiv och det var inte förrän deras aktion i 

Frälsarkatedralen 2012 som media började att uppmärksamma dem. Jag har inte funnit någon 

litteratur om gruppen som behandlar det som jag vill undersöka. Detta kan bero på att Pussy Riot är 

ett samtida fenomen och forskningen om dem är begränsad. De kandidatuppsatser som har skrivits 

är genus- och samhällsvetenskapliga studier, inte konstvetenskapliga. Detta ser jag inte som en 

begränsning utan en möjlighet som öppnar upp för en diskussion mellan ämnena. 

Det faktum att Pussy Riot kommer från Ryssland har gjort det svårt att hitta  primärkällor som rör 

rysk reception, inte heller ryska texter om gruppen. Där emot finns det tillgång till primärkällor som 

kommer direkt från Pussy Riot som t ex intervjuer. Eftersom jag inte behärskar ryska har jag fått 
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utesluta källor som är skriva på ryska men vissa texter som översatts har jag kunna använda, t ex  

sångtexterna som är publicerade i ”Pussy Riot!: A Punk Prayer for Freedom” 2013.  

Det centrala i uppsatsen är receptionen av Pussy Riot, problemet blir då att definiera vilka som i det 

här fallet agerar som publik. Detta är svårt att fastställa eftersom Pussy Riots konst inte är något 

som sker i ett slutet rum utan sprids fritt mellan människor och medier på internet. Genom det 

material som jag använt går det att utskilja några delvis överlappande grupper: journalister, 

kulturarbetare som t ex musiker och konstnärer samt feminister. Det som för dessa grupper samman 

förutom Pussy Riot är att de troligtvis är intresserade av kultur och feminism.

2. Kontexter

I detta avsnitt behandlas några kontexter som har medverkat till att Pussy Riot bildats. Den första 

delen ger en översikt av hur Rysslands relation till feminism ser ut samt vad det är som gör att 

Pussy Riot är kritiska till den ryska regimen. Detta följs sedan upp med en genomgång av 

kollektivets konstnärliga bakgrund och inspiration. Dessa kontexer behandlas för att ge en bakgrund 

till Pussy Riots konst och politiska ställningstaganden. 

2.1 Den ryska feminismen

Den feministiska rörelsens historia hör definitivt inte bara till de amerikanska och brittiska 

suffragetternas kamp för den kvinnliga frigörelsen. Den är även en historia som går att koppla till 

kvinnokampens framgångar i Central- och Östeuropa.5 Detta i en mycket större utsträckning än vad 

allmänt förmodas i väst. Historikern Richard Stites hävdar att den ryska feministen under 

1905-1917 i hög grad var mycket mer liberal och socialt engagerade än vad motsvarande grupper i 

väst.6 Kvinnofrågor var av central betydelse vid sidan av kampen för alla medborgares lika 

rättigheter och kampen mot envälde. Man drev igenom imponerande segrar med frågor som rörde 

familjelagstiftningen och rätten till utbildning. Lenin tackade till och med kvinnorna efter 

oktoberrevolutionen 1917 och hävdade att den aldrig hade kunnat äga rum utan dem, samtidigt som 
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5 Tom Sandqvist, ”Det andra könet i öst - Om kvinnliga konstnärer i den central- och östeuropeiska 
modernismen” 2010, s 126.

6 Ibid, s 127.



en våg spreds med liberala kvinnorörelser där den kvinnliga heroismen fördes fram. Den ryska 

feministiska kvinnan framstod inte som någon femme fatale, där den manliga skräckfantasin om 

kvinnan som använder sin sexuella attraktion för att uppnå sina syften. Den framstod snarare som 

en slags jämlik förebild för den politiska och sociala frihetskampen.7 

Det fanns inte heller något direkt manligt motstånd mot kvinnorörelsens frihetssträvande, snarare 

tvärtom eftersom det fanns många intellektuella manliga initiativtagare. En av dessa var författaren 

Vissarion Belinskij som under 1800-talet propagerade för att äktenskapet i dess dåvarande form 

skulle avskaffas. De skulle istället ge plats åt ett förhållande mellan mannen och kvinnan som 

grundade sig i ömsesidig respekt och jämställdhet. Han förespråkade samtidigt sexuell frihet för 

bägge könen och fullständiga mänskliga rättigheter för såväl mannen och kvinnan. En annan 

författare vars idéer blev direkt inspiration för den ryska intelligentas ideologiska ställningstagande 

i kvinnofrågan var Mikhail Mikhailov. Han anklagade mannen för att ha låst in kvinnan i hemmet 

och på det sättet isolerat henne från politiken och förnekat hennes kreativa möjligheter. Han menade 

att det var mannen som var direkt ansvarig för att kvinnan var underordnad eftersom hon hade blivit 

utesluten från jämlika intellektuella aktiviteter. I stället hade hon givits romantiska romaner, 

sentimental smörja och inga utbildningsmöjligheter. Just därför blev utbildningsfrågan vid sidan av 

rösträtten den största inom den feministiska rörelsen. Till en början var syftet med att flickor skulle 

få gå i skola att tillhandahålla religiösa, moraliska och intellektuella värderingar som varje kvinna, i 

synnerhet den framtida modern skulle ha.8 En romantisk idealisering av den ryska kvinnan var 

målet under det tidiga 1800-talet där förkroppsligande av det goda moderskapet och att fostra 

nationens söner var kvinnans främsta roll. 1876 segrade feministerna i utbildningsfrågan och 

kvinnor fick läsa på universitet och utbilda sig till vad de själva önskade. Historikern Richard Stites 

menade att den främsta orsaken till detta var myndigheternas rädsla för att kvinnorna istället skulle 

flytta utomlands för att utbilda sig.9 Där fanns det risk för att de skulle smittas av radikala idéer och 

därför var det bättre om universiteten hemma i Ryssland kunde erbjuda dem en utbildning. En 

ytterligare drivkraft till att Ryssland 1905 hade samma kvalitet och omfattning av kvinnliga 

studerande som USA var att myndigheterna hade förhoppning om att utbildning skulle ge lojala och 
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8 Ibid, s 128-129.

9 Ibid, s 131.



tillförlitliga undersåtar, både manliga och kvinnliga. På det sättet hade man gjort en modern 

tillämpning av det i ryska kulturen djupt rotade begreppet ”undersåtlig moder”.10 

Trots att Ryssland under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade en stark kvinnorörelse så 

kan genomslaget förmodligen kopplas till en underliggande påtryckning från myndigheterna som 

har sett kvinnornas kamp som en möjlighet att förena folket och att höja lojaliteten under tsartiden 

och sovjetisk tid. I dagens Ryssland råder ett postsovjetiskt samhälle, feminismen har det mycket 

svårt då den blir attackerad både från den mäktiga ortodoxa kyrkan och de som styr inom politiken. 

Den ortodoxa kyrkan är en viktig maktfaktor i Ryssland och deras högsta ledare patriarken Krill är 

en av dem som gått ut med kritiska uttalanden om feminism.11 Han menar att feminism är farligt då 

feministiska organisationer förmedlar en pseudo-frihet till kvinnor, alltså en sorts illusion av frihet. 

Enligt Krill finns en given plats för män och kvinnor där mannen ska blicka utåt och tjäna pengar 

medan kvinnor alltid ska fokusera på barnen och hemmet och om denna roll förstörs så blir 

konsekvensen att familjen och hemlandet blir hotat. Liknande tankegångar kan man se att 

makthavare driver med president Vladimir Putin i spetsen.12 En av de som uttalar sig tydligast om 

den ryska kvinnans plats i samhället är Vitalij Milonov som tillhör det Putintrogna partiet Enade 

Ryssland. Detta parti har nästan hälften av platserna i duman och har även varit de som hårdast har 

drivit de nya anti-homolagarna. I ett av sina uttalanden till SVT:s korrespondent Elin Jönsson 

hävdar Milonov att det inte finns någon plats för hbt-personer, karriärkvinnor och feminister i 

Ryssland och eftersom de inte föder några barn blir de ett hot mot samhället. Milonov sticker inte 

under stol med att hans värderingar kommer från Rysslands viktigaste maktcentra nämligen den 

ortodoxa kyrkan.13 
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10 10 Sandqvist, ”Det andra könet i öst”, s 131.

11 Clas Svahn, ”Kyrklig ledare varnar för feminismen”, Dagens nyheter 2013-04-09. 

12 Kicki Ahlm (2013), SVT Nyheter. http://www.svt.se/nyheter/varlden/kvinnan-ska-ga-ett-steg-efter-mannen 
Hämtad 2013-11-25.

13 Ibid.



2.2 Pussy Riots kritik av regimen

Konstkollektivet Pussy Riot bildades i november 2011 delvis som ett svar på att Vladimir Putin gått  

ut med ett tillkännagivande om att han återigen skulle delta i presidentvalet.14 Gruppen tillhör den 

alltmer högljudda politiska oppositionen i Ryssland. Pussy Riots aktioner i Moskva på Röda torget 

och i Frälsarkatedralen utfördes under 2012, de är två exempel på hur gruppen högljutt kritiserar 

den ryska regimen. Efter sitt performance i Frälsarkatedralen dömdes tre av medlemmarna 

Nadezjda Tolokonnikova, Maria Aljochina och Jekaterina Samutsevitj för huliganism och anstiftan 

av religiöst hat.15 Under en intervju med två av medlemmarna i Pussy Riot av SVT i Almedalen 

2013 förklarar de att situationen i Ryssland inte blir bättre utan värre. Därför har de valt att resa runt 

för att ge uppmärksamhet till hur situationen ser ut i Ryssland och för de två medlemmarna som 

sitter i fängelse.16 De berättar att deras performance i Frälsarkatedralen lyckades träffa rätt nerv 

inom det mest känsliga området, nämligen religionens och regimens samspel. Det är enligt 

medlemmarna därför deras straff blev så hårt. Straffet är ett sätt för regimen att försöka tysta dem 

samtidigt som det kan uppfattas som ett uttryck för rädsla. Händelseförloppet visar enligt Pussy 

Riot att det inte finns någon yttrandefrihet i Ryssland. Detta kan uppfattas som ett allvarligt hot mot 

konstnärernas rätt till att uttrycka sig men också mot Rysslands befolkning. Under de senaste åren 

har de ryska myndigheterna ökat trycket mot politiskt aktiva och oppositionella. Det fria ordet och 

den fria mötesrätten har begränsats genom ett antal nya lagar som tillkommit. Det har till och med 

kommit till nya lagar efter Pussy Riots protestaktioner som har gjort det förbjudet att täcka för 

ansiktet offentligt samt straffbart att såra andra människors religiösa känslor.17 President Putin är 

enligt Pussy Riot rädd för fria människor och det är därför myndigheterna försöker att begränsa 

yttrandefriheten. Pussy Riot bedriver inte enbart en kamp mot Putin, men mot hela systemet där den 

vanliga medborgaren inte har någon möjlighet att påverka. De kommer att fortsätta med sina 

aktioner mot ett ruttet system, även om Putin försvinner. Det är enligt dem meningslöst att 

protestera mot en konkret person, Putin är enbart en kugge i systemet och om han avgår kommer 

det någon annan som tar hans plats. De vill därför arbeta med människors medvetande och på så 
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14 Yngvar Steinholt, ”Kitten Heresy: Lost Context of Pussy Riotʼs Punk Prayer”, Taylor and Francis Ltd 2013, 
no 1, s 120-124.

15 Ingmar Nevéus, “Pussy Riots aktioner utmanar Putins makt”, Dagens nyheter 2012-08-16

16 Sanna Persson (2013), ”Exklusiv intervju med Pussy Riot”  SVT Nyheter. http://www.svt.se/nyheter/
sverige/pussy-riot-besoker-almedalen [video, intervju med Pussy Riot, 2013-06-01], Hämtad 2013-12-03.

17 Ibid.



sätt minska avståndet mellan medborgare, makthavarna och regeringen ...”Vi vill att medborgarna 

ska få möjligheter att påverka politiken och det som händer i landet”.18

Domen mot Pussy Riot kan uppfattas som en del av en bredare attack mot jämställdhet och 

yttrandefrihet i Ryssland, myndigheterna har bland annat under den senaste tiden introducerat nya 

lagar som försvagar landets tidigare demokratiska ambitioner.19 Förutom det har man börjat ta strid 

genom att ge böter till deltagare i protestgrupper, man har även gått ut med en lista över vad man 

ser som skadliga hemsidor. Den ryska domstolen har slagit fast att webbplatser som har lagt ut 

videoklipp av Pussy Riots aktioner måste radera dem då de uppfattas som extremistiska.20 

Webbplatser som inte tar bort vidoklippen riskerar att bli blockerade. Man kan tolka dessa nya lagar 

som en ny våg mot demokratisering, en process som påbörjades av Rysslands tidigare president 

Boris Jeltsin under 1990-talet och fortsatte under 2000-talet när Putin tog över makten.21 Pussy 

Riots konst har som huvudsakliga syfte att kritisera hur dagens Ryssland ser ut, genom sina 

performance går de ett steg längre än att demonstrera på Rysslands gator. Gruppens strid är inte 

enbart emot Putin utan även den rysk-ortodoxa kyrkan. De utövar därför politiska aktioner där 

syftet är att belysa den problematiska relationen mellan regimen och kyrkan. I ett brev skrivet av 

Pussy Riot förklarar de att vid upprepade tillfällen har patriarken av den rysk-ortodoxa kyrkan Kirill 

predikat Putins evangelium.22 Han ska ha uppmanat de troende att inte delta i oppositionella 

protester. Enligt Pussy Riot så stödjer den rysk-ortodoxa kyrkan en konservativ världsbild som är 

emot abort, hbt, kritiskt tänkande och mångkultur.

2.3 Konstnärskollektivet Voina

I Sankt Petersburg 2006 startade kollektiv Voina, det bildades av unga konstnärer innan finanskrisen 

hade slagit till i Ryssland. Under den här tiden var det god tillväxt i Ryssland och medelklassen 
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18 Ibid.

19 Katarina Vanden Heuvel, ”Pussy Riot and Putinʼs Russia”, The Nation 2012, no 9/10, s 5.

20 BBC (2012), Court in Russia bans video clips of Pussy Riot online, News Europe. http://www.bbc.co.uk/
news/world-europe-20539819 Hämtad 2013-12-12.

21 Vanden Heuvel, ”Pussy Riot and Putinʼs Russia”, s 5.

22 The Feminist Press, ”Pussy Riot! A Punk Prayer for Freedom”, s 11.



växte sig ekonomiskt stark.23 Ordet Voina betyder krig och till en början var medlemmarna 

ungdomar som kom från mindre privilegierade familjer. Men med hjälp av sin 

universitetsutbildning kunde de i konstnärlig form diskutera frågor som varit kontroversiella i 

Ryssland. Gruppen som levde tillsammans kom att ägna all sin tid till att göra politisk konst i form 

av extrema aktioner där några ledde till åtal och fängelsedomar för medlemmarna.24 Deras aktioner 

fick ofta stor uppmärksamhet som när de målat en sjuttio meter hög fallos på en bro i St. 

Petersburg.25 Aktionen var menad som ett enormt ”dra åt helvete” direkt riktat mot huvudkontoret 

till den ryska säkerhetenspolisen. Ur Voina uppstod det senare en utbrytargrupp som etablerat sig i 

Moskva, det var ur den som Pussy Riot bildades som ett konceptuellt punkband.26 Trots att Pussy 

Riot senare bröt sig ut Voina kan man tydligt se att det finns en gemensam bakgrund och likartade 

idéer. De båda konstnärskollektiven har som syfte att protestera mot den politiska korruptionen och 

det förtryck som råder i det allt mer totalitära politiska klimatet i Ryssland.

2.4 Guerrilla Girls 

1985 uppmärksammade en grupp feminister att en utställning av samtida konst på Museum of 

Modern Art i New York bestod av hundrafyrtioåtta manliga konstnärer och enbart sjutton kvinnor.27 

Efter detta bestämde de sig för att genomföra en protest mot den mansdominerande konstvärlden. 

De kallade sig för Guerrilla Girls och bar gorillamasker när de framträdde offentligt eftersom de 

ville undvika att bli objektifierade inom konstvärden där de verkade. Med tiden har gruppen blivit 

känd för sina affischer och slogans där de ställde frågor som uppmärksammade att kvinnliga 

konstnärer var så underrepresenterade. Gruppens taktik för att få uppmärksamhet bestod av svart 

humor och kollektivitet. Att kvinnorna i Guerrilla Girls använde sig av t ex pseudonymer från 

historiskt kända konstnärer fungerade bra eftersom fokus flyttades från individen till de frågor som 

kollektivet lyfte. 
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23 Tom Peter (2012), ”Photographer's blog: Witness to Pussy Riot's activist beginnings” Reuters. http://
www.reuters.com/article/2012/08/16/us-blog-pussy-riots-idUSBRE87F0PW20120816 Hämtad 2013-12-04.

24 Ur. ”PR-strategi gjorde Pussy Riot världskända” http://www.ur.se/Tema/Kallkritik-genomskada-
mediebruset/Nyhetsvardering/Pussy-Riots-strategi Hämtad 2013-12-04.

25 Margareta Tillberg, ”A megaphone for the ʻartist-politicianʼ”, Baltic Worlds 2013-01-09.

26 Ur. ”PR-strategi gjorde Pussy Riot världskända” .

27 Jeffery Toobin, ”Girls behaving badly”, The New Yorker 2005-05-30.



Guerrilla Girls fungerade som grund för många andra konstnärer som kommit att kämpar för 

feminismen. Pussy Riot har en del likheter med Guerrilla Girls, de verkar båda inom konsten och 

består av kvinnor som använder nya kreativa sätt för att föra fram ett feministisk budskap. Humor 

har de som gemensamt verktyg i sin kamp. Enligt en medlem i Guerrilla Girls som verkar under 

pseudonymen Paula Modersohn-Becker använder sig gruppen av humor för att de uppfattade 

konstvärlden som patetiskt och var något som de ville göra narr av och förlöjliga.28 På liknande sätt 

kan man se hur Pussy Riot i sina texter förlöjligar Putin och den ryska regimen. Anonymitet är en 

viktig del i båda gruppernas verksamhet och genom att bära masker för att dölja medlemmarnas 

identiteter. Det finns heller ingen utsedd ledare i någon av grupperna och alla är lika viktiga i 

gruppens samspel. Men trots att Guerrilla Girls har varit föregångare till Pussy Riots och andra 

konstkollektivs uppkomst så har Pussy Riot gått ett steg närmare politiken.29 De som skiljer de två 

grupperna åt är att Guerrilla Girls konst är kritisk mot konstvärldens institutionener medan Pussy 

Riot driver en mer aktivitisk konst. I Guerrilla Girls fall ser man att utgångspunkten ligger i 

konstvärlden och konsthistorieskrivningen medan det i Pussy Riots konst är det politiska 

förhållandena som är det mest centrala. Pussy Riot har inspirerats av Guerrilla Girls att använda 

konsten för att jobba för jämställdhet och yttrandefrihet.30 

3. Aktioner

Pussy Riot använder sig av performance för att förmedla sina åsikter, genom offentliga aktioner 

framträder de som ett punkband och sjunger texter som fungerar som kampsånger. Man finner 

ibland att Pussy Riot refereras till som ett punkband, ”medlemmarna i punkbandet Pussy Riot har 

startat en hungerstrejk”.31 Det finns en mycket nära relation till musik i Pussy Riots konst. Genom 

att framträda med en så populärkulturell uttrycksform blir deras konst lättillgänglig och slagkraftig. 

De uttrycker sig genom punkmusik men trots det så anser de sig själva inte som ett punkband utan 

som konstaktivister som använder sig av musik.32 Att de använder sig av punkmusik kan ha att göra 

med musikstilens koppling till provokation och aktivism som Pussy Riot själva också anser sig stå 
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28 Guerrilla Girls (1995), An Interview. http://www.guerrillagirls.com/interview/index.shtml [En intervju från 
Guerrilla Girls första bok från 1995] Hämtad 2013-12-08.

29 Simon Sheikh, Konst, makt och politik, Skriftserien Kairos, 2007 s 9.

30 George Cederskog, ”Politiker i kö för att träffa Pussy Riot”, Dagens Nyheter 2013-07-02.

31 Anton Säll, ”Pussy Riot-medlem hungerstrejkar”, Dagens nyheter 2013-12-10.

32 Steinholt, ”Kitten Heresy: Lost Context of Pussy Riotʼs Punk Prayer”, s 120-124. 



för. Pussy Riot medger även att de fått stor inspiration från 1990-talets Riot Grrrl som var en 

feministisk rörelse inom punken men att de endast vill använda sig av punk som en form av social 

protest. De är inte ett band i traditionell bemärkelse eftersom de bland annat inte spelar in och säljer 

sin musik. Dessutom har de valt att inte uppträda inför en publik som betalar inträdesavgifter utan 

Pussy Riot väljer själv okonventionella platser där de framför sin musik som en del av en 

performance. 

3.1 Klädstil
Medlemmarna i Pussy Riot har en kollektivt uttänkt klädstil som de alltid bär när de framträder 

offentligt.33 Stilen består av klänningar i starka färger, ljusa eller färgade strumpbyxor och en 

rånarluva som ofta är gjord av en färgstark mössa med utklippta hål för mun och ögon. De starka 

färgerna kombineras ofta med andra för att skapa en kontrast som får gruppen att sticka ut under 

sina framträdanden. Valet av de färgrika kläderna symboliserar enligt Pussy Riot-medlemmarna 
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33 Vivien Goldman, ”The Riot Girlʼs style”, The New York Times Style Magazine 2012-08-08.

Bild 1. Fem av medlemmarna i Pussy Riot. Foto: Ksenia Kolesnikova



mångfald som är något som gruppen strävar efter.34 Samtidigt som gruppen i sin helhet utmärker sig 

med sin speciella stil så är ingen individ mer synlig än någon annan i framträdandet, vilket liknar 

Guerrilla Girls idéer om kollektivets betydelse.35 Stilen som Pussy Riot har kan jämföras med en 

image då de i viss mån använder den som marknadsförning, men med den skillnaden att det inte 

handlar om en varumarknad. Deras karakteristiska kläder har gjort det lätt för människor att känna 

igen dem, inte mins deras färgstarka rånarluvor som har blivit en sorts symbol för dem. I vissa fall 

kan man även se att rånarluvorna används av Pussy Riots anhängare för att visa sitt stöd.36 Luvorna 

kan vara i vilken färg som helst förutom svart då gruppens inte vill bli förknippade med terrorister. 

Budskapet med rånarluvorna är att det inte spelar någon roll vem av dem som grips, de är inte 

individer men ett kollektiv med ett budskap.37 Trots luvorna som döljer identiten så är det ingen 

tvekan om att medlemmarna är kvinnor. Klänningarna och färgerna som de bär anspelar på 

feminitet och det finns ingen koppling till androgynitet i deras utseende. Manligheten kommer 

istället in i deras performance där de agerar med handlingar som förknippas med manlighet, som 

aggressivitet och högljuddhet. Det är vanligt att Pussy Riots kläder är ärmlösa och därför visas 

överarmar och axlar upp. I den rysk-ortodoxa kyrkan är det inte lämpligt för en kvinna att bära 

denna typ av kläder. Att Pussy Riots kläder visade upp dessa delar av kroppen under deras 

performance i Frälsarkatedralen 2012 var en av de faktorer som upprörde. 

Det finns en kontrast mellan Pussy Riots kläder och punkens, eftersom klänningarna som 

medlemmarna bär är mycket kvinnliga och saknar likhet med punkens. Medlemmarna i Pussy Riot 

förklarar att när de träffas för att bestämma kläder fungerar det som ett feminint punk spel.38 Det 

innebär att de träffas och visar varandra klänningarna precis som om de var på väg till ett 

cocktailparty men egentligen gäller det farliga performances. Kläderna består av saker de hittat i 

soporna eller stulit från dyra butiker som sedan samlas för att delas ut med hänsyn till storlek. Det 

är viktigt för medlemmarna att det inte finns någon anknytning till designer- eller märkeskläder 

eftersom de inte vill bli förknippade med någon annan. 
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34 Cederskog, ”Politiker i kö för att träffa Pussy Riot”.

35 Goldman, ”The Riot Girlʼs style”.

36 Daniel Vergara, ”Demonstranter för Pussy Riot greps i Frankrike” Expo idag 2012-08-20.

37 Goldman, ”The Riot Girlʼs style”.

38 Ibid.



3.2 Avantgarde
Pussy Riots performanckonst har haft ett politiskt genomslag, vilket medlemmarna menar handlar 

om att konst är en kraftfull dörröppnare.39 Deras syfte är att hitta de känsliga punkterna i dagens 

samhälle och på det sättet skapa långsiktiga effekter snarare än att rikta in sig på dagspolitiska mål 

och agendor. Pussy Riot använder konsten som ett politiskt verktyg för att uppnå en förändring och 

belysa problem. Enligt medlemmarna så har konsten en uppgift i många kontexter och den 

avantgardiska konsten har ofta varit i framkant vad gäller samhällsfrågor. Pussy Riot kan med tanke 

på samhällsengagemang, deras experimentella och nyskapande sätt också betraktas som 

avantgardistisk. Genom Pussy Riots politiskt engagerade konst uppdateras förhållandet mellan 

konst och politik och intresset för det tidiga avantgardet blomstrar upp igen.40 I Rysslands kreativa 

och intelligenta kretsarna fungerar avantgardet som en grund där de söker idéer och förebilder som 

på samma sätt är kritiska gentemot regimens ideologiska hegemoni. Nina Gurianova skrev i sin bok 

The aesthetics of anarchy. Art and ideology in the early Russian avantgarde 2012, att den 

gemensamma nämnaren för avantgardets olika uttrycksformer var en estetisk och filosofisk 
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39 Cederskog, ”Politiker i kö för att träffa Pussy Riot”.

40 Lena Jonson, ”Pussy Riots metoder har gamla anor”, Svenska Dagbladet 2012-08-17. [Lena Jonson är 
Rysslandsforskare och f d kulturråd i Moskva].

Bild 2. Demonstration mot de tre fängslade Pussy Riot medlemmarnas straff. Här ser man hur 
demonstranter använder sig av luvor för att visa sitt stöd. Foto: Amnesty International



grundsyn som hon kallar för ”ontologisk anarkism”. Den ontologiska anarkismen går mot de 

etablerade tankesystem och fasta föreställningar för att kunna skapa utrymme för kreativt skapande. 

Inom den ryska samtidskonsten kan man se tendenser till ontologisk anarkism som under de senare 

åren har intensifieras enligt Gurianova. 

3.3 Sånger och performance

Pussy Riots första offentliga performance ägde rum i november 2011 inne i Moskvas 

tunnelbanesystem.41 Aktionen utfördes av maskerade kvinnor som stod högst upp på en 

byggnadsställning men även på toppen av spårvagnar. Samtidigt som de framförde en låt rev de isär 

dunkuddar och slängde ut fjädrarna. Låtens titel kan översättas till ”Riv upp gatan” och hade som 

syfte att uppmana det ryska folket till att protestera mot det aktuella parlamentsvalet. Gruppen skrev 

på sin blogg att folket skulle kasta gatsten under protesterna eftersom röstsedlarna kommer att 

användas som toalettpapper. Videon som dokumenterar Pussy Riots performances publicerade på 

deras blogg den 7 november som är årsdagen för oktoberrevolutionen. Videon består av ett blandat 

material från flera performance där Pussy Riot framträtt med låten ”släpp kullerstenen”. En av 

medlemmarna har en dunkudde under sin klänning som ger associationer till en gravidmage.42 

Under videons gång tas kudden fram för att slitas isär så att allt dun flyger över publiken. 

Medlemmarna ger ett energifyllt performance där de hoppar och slänger med armarna på ett 

aggressivt sätt.

! 14

41 Mansur Mirovalev, ”A guide to Pussy Riotʼs oeuvre”, Daily Tribune 2012-08-18.

42 Pussy Riot performance ”Девчонки из PUSSY RIOT захватывают транспорт” [Riv upp gatan]
 Youtube 6 november 2011. http://www.youtube.com/watch?v=qEiB1RYuYXw Hämtad 2014-01-08.

Bild 3. Pussy Riot kastar ut dun under sitt performance. 
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Bild 4. Pussy Riots karaktäristiskt färgstarka rånarluvor användes även i deras första 
framträdande i november 2011.

Bild 5. Den andra delen av Pussy Riot performance i november 2011 utspelades på taket till en 
spårvagn.



Senare under november utfördes ytterligare  ett performance där medlemmarna spelade låten 

”Kropotkin vodka”.43 Denna gången utfördes det hela i Moskvas glamorösa områden, bland annat i 

skyltfönster till butiker, en modevisning och på taket till en bilmonter. Låten har fått sitt namn efter 

Peter Kropotkin som var en rysk kommunist som levde under början av 1900-talet. Videon 

publicerades den 1 december, tre dagar före parlamentsvalet. Under dessa dagar utlöstes de största 

civila protesterna som skådats i Ryssland sedan Sovjetunionens kollaps. I videon ser man hur Pussy 

Riot använder sig av eld i sina framträdanden samtidigt som de har med sig brandsläctkare som de 

sprutar vilt med.44 Brandsläckarna används både för att släcka de bränder som gruppen själva anlagt 

och för att spruta rök runt framträdandet. Kroppspråket är aggressivt och anspelar på något 

okvinnligt.  
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43 Mirovalev, ”A guide to Pussy Riotʼs oeuvre”.

44 Pussy Riot performance ”Группа Pussy Riot жжет путинский гламур” [Kropotkinvodka] Youtube 30 
november 2011. http://www.youtube.com/watch?v=CZUhkWiiv7M#t=24 Hämtad 2014-01-08.

Bild 6. Under Pussy Riots intrång under en modevisning 
sätter det eld på catwalken.
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Bild 8. Pussy Riots medlemmar sprutar vilt med brandsläckaren under sitt performance i november 
2011.

Bild 7. Pussy Riot framträder sitt performance i ett skyltfönster i en av Moskvas lyxbutiker.



Den 14 december 2011 utförde Pussy Riot ett performance ovanpå ett garage bredvid ett fängelse i 

Moskva där bland annat oppositionsaktivister hölls som fångar.45  Låten är inspelad under dagarna 

efter de första anti-Putin protesterna. Demonstranter som kräver fria val går på Rysslands gator och 

i Moskva ropar man ut slagorden ”Ryssland utan Putin” och ”Putin är en tjuv”. I videon till  Pussy 

Riots performance ”Död åt fängelset, vi har rätt att protestera”  hör man hur fångarna som tittar på 

bakom fängelsets fönster jublar och applåderar.46 Låten är skriven som kritik till att 

demonstranterna sitter i fängelse samtidigt som det går att tolka det som en hyllning till de 

demonstranter som vågat ta striden. 

! 18

45 Mirovalev, ”A guide to Pussy Riotʼs oeuvre”.

46 Pussy Riot performance ”PUSSY RIOT поют политзекам на крыше тюрьмы” [Död åt fängelset, vi har rätt att 
protestera] Youtube 14 december 2011 http://www.youtube.com/watch?v=mmyZbJpYV0I Hämtad 
2014-01-08.

Bild 10. I bakgrunden ser man fängelsets fönster.

Bild 9. Pussy Riot utför sitt performance på taket av ett garage.



Den 20 januari 2012 utförde Pussy Riot ett banbrytande performance på Röda torget i Moskva.47 På 

torget ligger Kreml som bland annat rymmer den ryska presidentens officiella resident och den 

berömda Vasilijkatedralen. Röda torget är en symboliskt viktig plats i Ryssland, den uppfattas som 

en plats som måste tas i besittning för att uppnå en verklig politisk förändring.48 Pussy Riot valde 

att utföra sin performance på den 13 meter långa stenplattformen som befinner sig på torget. 

Plattformen har tidigare använts för att ge till känna tsarens avgång. Valet av plats kan uppfattas 

som en hänvisning till de historiska händelser som utspelat sig på platsen. Låten som 

konstkollektivet uppträdde med här var ”Putin har pissat på sig”. Pussy Riot uppmanar än en gång 

det ryska folket till en revolution mot den ryska regeringen. Låten är inspirerad av de protester som 

ägde rum kring det ryska valet 2011. Då var det cirka 100.000 personer som deltog i en anti-Putin 

demonstration i centrala Moskva. I den tillhörande videon till Pussy Riots performance ser man hur 

en av medlemmarna har med sig en lila flagga med en feministisk symbol.49 Gruppen utlöser även 

en rökbomb under detta framträdande som kom att leda till att åtta av medlemmarna blev 

arresterade.50
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47 Mirovalev, ”A guide to Pussy Riotʼs oeuvre”.

48 Sergey Chernov, ”Female fury”, The St. Petersburg Times, 2012-02-01.

49 Pussy Riot performance ”Pussy Riot на Красной площади с песней ПУТИН ЗАССАЛ” [Putin har pissat på 
sig] Youtube 20 januari 2012. http://www.youtube.com/watch?v=yqcmldeC7Ec Hämtad 2014-01-08.

50 Mirovalev, ”A guide to Pussy Riotʼs oeuvre”.

Bild 11. Pussy Riots performance på Röda torget i Moskva 2012. 
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Bild 12. I bakgrunden av Pussy Riots performance ser man Vasilijkatedralen.

En upprorisk kolonn rör sig mot Kreml

Rutorna krossas på FSB:s kontor

Subborna pissar bakom de röda murarna

Upploppet kräver att systemet ska bort!

Attackera i Gryningen” Inte mig emot,

För vår gemensamma frihet, med piska i hand

Ärad vare Madonnan som lär sig att slåss

Feministiska Magdalena demonstrerar!

Uppror i Ryssland - protestens strålglans!

Uppror i Ryssland - som Putin pissade på!

Uppror i Ryssland - vi existerar!

Uppror i Ryssland - uppror! Uppror!

Stick ut på gatorna, Lev på det Röda

Släpp lös raseriet, Medborgarnas ilska!

Missnöjda med den manligt hysteriska kulturen

En ohämmad ledarkult förtär hjärnan

Den hårda kukens ortodoxi

Patienterna ombeds acceptera likriktningen

Snart censurerar regimen även drömmarna

Tiden är inne för en subversiv drabbning

Ett gäng subbor från den sexistiska regimen

Ber den feministiska trekanten om råd

Uppror i Ryssland - protestens strålglans!

Uppror i Ryssland - som Putin pissade på!

Uppror i Ryssland - vi existerar!

Uppror i Ryssland - uppror! Uppror!

Stick ut på gatorna, Lev på det Röda

Släpp lös raseriet, Medborgarnas ilska!

Här presenteras en översättning av Pussy Riots låttext ”Putin har pissat på sig”.51



Sångtexten till ”Putin har pissat på sig” uppmanar Rysslands medborgare att gå ut på gator och 

demonstrera samtidigt är texten en hyllning till de tidigare demonstrationer som ägt rum. Det finns 

en ilska i texten mot den mansdominerade och sexistiska regimen. Det kan tolkas som att Pussy 

Riot här uppmanar feminister till att ta strid. Detta går t ex att tyda i följande stycke ”Attackera i 

Gryningen Inte mig emot, För vår gemensamma frihet, med piska i hand, Ärad vare Madonnan som 

lär sig att slåss, Feministiska Magdalena demonstrerar!”51

Den 21 februari 2012 utförde Pussy Riot ytterligare ett performance i den ortodoxa 

Frälsarkatedralen i Moskva. Pussy Riot valde att göra sitt performance i Frälsarkatedralen eftersom 

den enligt deras mening har blivit ett kommersiellt centrum.52 Patriarken hade dessutom gått ut med 

en uppmaning till troende att de bör rösta på Putin i det kommande presidentvalet. Ett fåtal var 

närvarande i katedralen när Pussy Riots medlemmar tog av sina vinterkläder och gick uppför 

trappan till altaret. Denna gång valde gruppen att uppträda med sin låt ”Jungfru Maria, fräls oss 
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51 The Feminist Press, ”Pussy Riot! A Punk Prayer for Freedom”, s 31.

52 Julian Ioffe, ”Pussy Riot v. Putin: A Front Row Seat at a Russian Dark Comedy”, New Republic 
2012-08-06.

Bild 3. Pussy Riots performance i Frälsarkatedralen i Moskva 21 februari 2012.



från Putin” som är en protest mot hur den rysk-ortodoxa kyrkan har stött president Putin. Den kan 

uppfattas som ett hånande av patriarken och Putin. I videon kan man ser hur medlemmarna hoppar 

runt, dansar vilt och slänger med nävarna i luften.53 De går under vissa tillfällen även ner på knä för 

att be och göra korstecken med sina händer. Materialet från Pussy Riots video kommer från 

Frälsarkatedralen men också från en annan katedral eftersom gruppen blev utkastade från 

Frälsarkatedralen.54 Fem av medlemmarna stod framme vid altaret där de under cirka en halv minut 

utförde sitt performance innan de blev bortförda av vakterna. Videon publicerades två veckor innan 

presidentvalet vilket ledde till att Putin fick en våg av negativ kritik riktat mot sig.55 
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53 Pussy Riot performance, ”Панк-молебен "Богородица, Путина прогони" Pussy Riot в Храме”  [Jungfru Maria 
fräls oss från Putin] Youtube 21 februari 2012. http://www.youtube.com/watch?v=GCasuaAczKY Hämtad 
2014-01-08.

54 Nevéus, “Pussy Riots aktioner utmanar Putins makt”.

55 Ioffe, ”Pussy Riot v. Putin: A Front Row Seat at a Russian Dark Comedy”.

BIld 14. Medlemmarna i Pussy Riot sitter på knä uppe vid altaret i Frälsarkatedralen och gör 
korstsecken under sitt performance 2012. 
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Jungfru Maria, Guds moder, Fräls oss från Putin

Fräls oss från Putin, fräls oss från Putin

Svart ämbetsdräkt, gyllene gradbeteckningar

Alla i församlingen böjer knä 

Frihetens vålnad är i himlen 

Gay Pride skickades till Sibirien i bojor

KGB-chefen, deras främsta helgon 

Ledsagar demonstranterna till häktet 

För att inte förarga hans Helighet

Kvinnor ska föda barn och älska 

Skit, skit, Gud är en skit!

Skit, skit, Gud är en skit!

Kyrkan hyllar ruttna diktatorer 

Korsbärarens procession av svarta limousiner 

I skolan möts du av en lärar-präst 

Gå på lektionen - ge honom dina pengar! 

Jungfru Maria, Guds moder, Fräls oss från Putin

Fräls oss från Putin, fräls oss från Putin

Patriark Gundjajev tror på Putin 

Din bitch, tro på Gud istället! 

Jungfru Marias bälte kan inte ersätta massmötena 

Maria, Guds moder, protesterar med oss!

Jungfru Maria, Guds moder, Fräls oss från Putin

Fräls oss från Putin, fräls oss från Putin

Följande presenteras låttexten till Pussy Riots ”Jungfru Maria, fräls oss från Putin”. 

Bild 15. Pussy Riot under sitt framträdande i Frälsarkatedralen sekunder innan vakterna 



I låten ”Jungfru Maria, fräls oss från Putin” förekommer namnet på Jungfru Maria många gånger, 

de ber henne om att rädda dem från premiärminister Putin. Pussy Riot ber Jungrfu Maria om att 

stödja dem i sina protester "Maria, Guds moder, protesterar med oss!"56. I texten så hänvisar de till 

starka band mellan kyrkan och KGB, ”Svart ämbetsdräkt, gyllene gradbeteckningar” samt ” KGB-

chefen, deras främsta helgon”.57 Till skillnad från sina tidigare performances så finns det ingen 

uppmaning till det ryska folket att demonstrera i denna texten. Snarare finns det en kritik till alla de 

religiösa medborgare som underkastar sig kyrkan.

Sammanlagt har Pussy Riot publicerat fem videos där de utför sina performance. Det genomgående 

temat är att kritisera regimen och att uppmana det ryska folket till att protestera. Gruppen har sedan 

starten burit sina karakteristiska färgstarka kläder och rånarluvor. Under Pussy Riots första 

performance så spelades det in material från olika platser som sedan sattes ihop till en video. Med 

tiden har platsen fått en större betydelse som gruppens performance på Röda torget i Moskva. 

 

3.4 Youtube och Sociala medier

Trots att Pussy Riot inte fått något större politiskt stöd så har de kunnat arbeta för det genom att 

använda sig av internet.58 De har bland annat varit verksamma genom en hemsida där de publicerat 

nyheter på engelska,59 samtidigt har de haft ett mycket effektivt användande av sociala medier60 och 

Youtube61 som lyckats skapa opinion för deras sak internationellt. Deras egen blogg är skriven på 

ryska, där lägger de upp bilder och publicerar videos av sina performance.62

Pussy Riots främsta mål är att provocera fram starka reaktioner från allmänheten och de ryska 

myndigheterna via medierna. Materialet som finns att ta del av gruppens Youtube-kanal består av 
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videor som har redigerats och fått en inspelad låt tillagd.63 Klippen är alltså inte direkt uppladdade 

på youtube utan noggrant iscensatta. Däremot finns det en spontanitet och dokumentationsliknande 

intryck kvar i dem. De har genom att lägga ut sina performance på Youtube nått ut till en stor 

publik, deras video ”Jungfru Maria fräls oss från Putin” har fått 2 732 704 visningar.64

Pussy Riot använder sig av en PR-strategi vilket leder till att deras mediastöd blivit stort.65 Att de 

till exempel lyckades få rättegången efter sitt performance i Frälsarkatedralen till att handla om 

något större än dem själva. De förde in frågor om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och 

jämställdhet vilket ledde till att Amnesty International klassade dem som samvetsfångar. Pussy 

Riots medlemmar medger att medierna är ett viktigt verktyg för dem, de kallar det själva för 

medieaktivism.66 Men det är inte enbart genom att lägga ut sina performance på Youtube som 

gruppen arbetar. De försöker även vara interaktiva med sina supportrar genom sociala medier. 

Samtidigt kan man tolka det som att Pussy Riots performance är en del av mediemaskinen precis 

som maskinens reaktioner är en del av Pussy Riots konst. 

4. Reception

I den här delen av uppsatsen kommer en genomgång av olika typer av reception kring Pussy Riot att 

behandlas. Den första delen har som avsikt att ge en översiktlig genomgång av rättegången och 

straffen som tre av Pussy Riots medlemmar genomgick. Efter det tas olika faktorer upp som kan 

visa på att det råder ett kritiskt förhållningssätt emot Ryssland i dagens västerländska samhälle. 

Avslutningsvis undersöks det om endel av receptionen mot Pussy Riots kan uppfattas som 

hyllningar till gruppen.
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4.1 Rättegången och straffen

Efter Pussy Riots performance i Frälsarkatedralen dömdes tre av medlemmarna för huliganism. 

Nadezjda Tolokonnikova, Maria Alechina, och Jekaterina Samutsevitj, dömdes alla till två års 

fängelse.67 Domstolen ansåg att de tre kvinnorna drevs av ”hat och fientlighet mot troende” när de 

sjöng sin förolämpande sång i Frälsarkatedralen. Pussy Riot hade enligt domaren Marina Syrova 

”gravt underminerat den sociala ordningen” samtidigt som de skulle varit medvetna om att deras 

agerande var förolämpande. Pussy Riot menade istället att deras protest var politisk och riktad mot 

myndigheternas och kyrkans olämpligt nära relation. Trotts det så kunde åklagare hävda att brottet 

var religiöst motiverat. Det ska enligt åklagaren aldrig ha uttalats något politiskt under Pussy Riots 

performance i katedralen. Dessa politiska ställningstaganden om bland annat Putin ska ha lagts till i 

efterhand.68 De tre medlemmarna var även misstänkta för att ha skapat allvarlig moralisk skada på 

kyrkoarbetare, ha brutit mot kyrkans regler samt varit klädda på ett extremt olämpligt sätt. Under 

rättegången var det flera personer som greps och hundratals med anhängare och journalister befann 

sig utanför domstolen. Många demonstranter var på plats för att visa sitt missnöje över rättegången.

Jekaterina Samutsevitj blev efter några månader frigiven.69 Hennes fängelsedom omvandlades till 

en villkorlig dom som motiverades av att hon under Pussy Riots performance befann sig vid altaret 

endast 15 sekunder. Det är förbjudet att närma sig området kring katedralens altare för någon som 

inte är präst. Nadezjda Tolokonnikova och Maria Aljochina var inom detta område i 45 sekunder 

vilket gjorde att de kunde dömas till två års straff. Detta betydde att de två medlemmarna skulle bli 

fria i mars 2014 men så blev inte fallet.70 De fick tillsammans med många andra fångar amnesti i 

slutet av december 2013. Enligt den ryska myndigheten skall amnestin ha att göra med 20-årsdagen 

av antagandet av Rysslands post-kommunistiska konstitution. Men det finns spekulationer om att 

det hela är en PR-kupp inför vinter-OS i Sotchi i februari 2014. Att släppa fångar och där med även 

Pussy Riot kan uppfattas som ett försök av den ryska regimen att rentvå sig. Trotts att tre av 
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medlemmarna i Pussy Riot blev dömda till fängelse uppfattar de straffet som en seger.71 De har 

efter sitt performance i Frälsarkatedralen fått en stor plats i media och fängelsedomen gjorde det 

hela ännu större. 

4.2 Kritiskta förhållningssätt till Ryssland?

Trots att Ryssland har ett demokratiskt stadsskick anses det ofta av västerländska medier ha ett 

demokratiskt underskott.72 Ryssland uppfattas ha en oförmåga att ta till sig västerländska 

värderingar om demokrati. Som svensk mediekonsument ges man en mörk bild av Ryssland, 

speciellt efter att regimkritiker som Pussy Riot har satts i fängelse. En annan anledningarna till att 

det uppstått ett så kritiskt förhållningssätt till Ryssland är att de har stiftat många nya lagar. En av de 

nya lagarna som svenska medier uppmärksammat stiftades i slutet av juni 2013, denna lag förbjuder 

”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer”.73 

Rysslands president Vladimir Putin har en given plats som skurk i västvärlden, vilket man bland 

annat kan se i svensk dagspress efter att de två Pussy Riot medlemmarna har släppts.74 Det skrivs 

om benådningen som ett PR-trick för att förbättra bilden av Ryssland. I svenska medier skrivs det 

om att väst har genomskådat Putins spel. Det finns helt klart tecken på att allt detta skulle kunna 

vara sant, men med tanke på det kritiska förhållningssättet som media har till Ryssland så finns det 

en del ifrågasättanden som kommer i åtanke. En åsikt skulle kunna vara att det inte är upp till 

västvärlden och Sverige att bedöma Ryssland. I svensk media skrivs det om Ryssland på ett sätt 

som kan uppfattas som kritiskt. Den svensk nyhetsrapporteringen om Ryssland tar ofta upp känsliga 

ämnen som korruption och brott mot mänskliga rättigheter. Ofta gest en onyanserad kritik till 

Ryssland där det speciellt är frågor om mänskliga rättigheter som tar plats. En neutral eller positiv 

bild av Ryssland tycks vara mindre förekommande i media än en negativ.

Relationen och kontakten mellan Sverige och Ryssland skulle kunnat vara bättre, dock finns det 

gamla motsättningar som skulle kunna ge förståelse till varför det inte är bättre idag. I svensk 
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dagspress kopplar man Rysslands handlingar till tradition och en vilja att skydda förmögenheter.75 

Ryssland och Sovjetunionen har traditionellt framställts som problematiska i svenska medier. 

Kanske kan detta bero på den allmänna rädsla som finns för landets fysiska storlek, politiska 

oförutsägbarhet, makt och resurser. 

4.3 Okritiska hyllningar till Pussy Riot?

Samtidigt som det kan uppfattas som att det finns ett kritiskt förhållningssätt mot Ryssland så kan 

man uppfatta den publicitet som Pussy Riot fått som hyllningar. Det finns en rastlös hunger för 

sensationer och nya utspel i dagens media. Detta är något som inte minst Pussy Riot har fått 

erfarenhet av.76 De har fått ett stort stöd i sitt arbete av både makthavare, konstnärer, författare och 

kändisar men inte minns av tidningar och på sociala medier. Under Pussy Riots tid har de haft en 

dominerande plats i nyhetsflödet, i en sökning på Pussy Riot i mediearkivet Retriever ges 3 656 

träffar i svensk press.77 

Madonna, Yoko Ono, Radiohead, Patti Smith, U2, Bruce Springsteen och Paul McCartney är några 

av de mest kända personer som har gått ut för att aktivt stötta Pussy Riot. Yoko Ono gick ut med sitt  

uttalande: "Jag tackar Pussy Riot för att de stadigt håller fast vid sin kamp för yttrandefrihet, deras 

kamp gör alla kvinnor i världen stolta över att vara kvinnor.78 Amnesty International fick under sin 

kampanj in drygt 100 världsartister som stödjer Pussy Riot. De fick stor respons på sin uppmaning 

att skriva under ett brevet till de två fängslade Pussy Riot-medlemmarna. Enligt Amnesty ska 

domen mot Pussy Riot ha chockat musikervärlden. Flera musiker gick ut och sa att de tycker det är 

fel om man inte kan få sjunga en protestsång utan rädslan för att bli fängslad.
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I Sverige finns det ett stort stöd för Pussy Riot, efter domen mot medlemmarna samlades det på 

flera håll i landet människor för att stödja gruppen.79 I Stockholm var det runt hundra personer som 

samlades i en manifestation utanför den ryska ambassaden. Men stödet till konstkollektivet syns 

även på andra håll i Sverige. Exempel på det är att två av Pussy Riots medlemmar medverkade i 

Almedalen 2013. Det fanns ett väldigt stort intresse från press och politiker att få träffa de två 

medlemmarna under evenemanget.80 Ytterligare ett exempel på stöd för Pussy Riot från Sveriges 

kulturvärld finner man på Bokmässan. När Bokmässan ägde rum 2013 hölls en manifestation för 

demokratin och yttrandefrihet där Pussy Riot presenterades som affischkonstnärerna till Göteborg 

International Film Festival 2014.81 Gruppen hade valts ut till att skapa affischen då man ville rikta 

strålkastarljuset mot den ryska filmkonsten. Filmfestivalen genomförde även en stor manifestation 

på Bokmässan där ett hundratal personer inne på mässområdet bar färgglada rånarluvor för att visa 

sitt stöd för Pussy Riot och ta ställning för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. 

Men det är inte bara i Sverige och västvärlden som det finns ett stöd för Pussy Riot, 200 

kulturpersonligheter i Ryssland har gemensamt vädjat om att Pussy Riot skulle bli frisläppta.82 Trots 

att det finns en uppfattning om att ryssarna själva är så kritiska till Pussy Riot så finns det ett stöd 

för gruppen. Pussy Riot är mest en fråga för den oppositionella eliten i St Petersburg och Moskva, 

men också för unga människor som är aktiva på sociala medier som Facebook. Efter Pussy Riots 

performance i Frälsarkatedralen i Moskva var det tiotusentals demonstranter som gick ut på gatorna 

i den ryska huvudstaden för att demonstrera.83 Det är även 40,000 ryssar som har skrivit på en 

namnlista mot domen av Pussy Riot.84
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5. SLUTDISKUSSION

Eftersom Pussy Riot är ett ryskt kontnärskollektiv så är det många aspekter som kommer in i 

diskussionen kring deras budskap och som påverkar receptionen på ett annat sätt än om gruppen 

varit från till exempel Sverige. Det politiska läget i Ryssland har påverkat hur receptionen av Pussy 

Riot i omvärlden samtidigt som Pussy Riot har kommit att påverka bilden kring Ryssland. Om man 

börjar med att beskriva hur Ryssland som politisk kontext har påverkat receptionen av gruppen blir 

det nödvändigt att nämna medias stora påverkan. I undersökningen av det kritiska förhållningssättet  

som väst har mot Ryssland ser man att västvärlden har en kritisk syn, inte minst hur de förhåller sig 

till mänskliga rättigheter. Bilden av Ryssland som media förmedlar är till den största delen kritisk, 

detta leder till att vår uppfattning blir negativ. Troligtvis har inte Ryssland kommit lika långt i sin 

demokratiska utveckling på grund av att de fortfarande är i en post-Sovjetiskt skede. När en grupp 

som Pussy Riot dyker upp i media fungerar det som en bekräftelse och vi i väst blir extra 

intresserade. Detta har att göra med att Pussy Riot är kritiska till den ryska regimen. De är alltså 

kritiska till Ryssland på ett liknande sätt som medierna är i väst. Det gör att uppmärksamheten kring 

Pussy Riot blir extra stor, vilket inte skulle skett om de var ett svenskt fenomen. En del av den 

uppmärksamheten som Pussy Riot har fått internationellt och i Sverige har alltså att göra med 

Ryssland som politisk kontext. 

Pussy Riots konst går ut på att utföra performance på spontana platser i Moskva, ofta har dessa 

platser en anknytning till framträdandet. I arbetet har jag kommit fram till att man kan se hur Pussy 

Riot har vissa influenser från andra feministiska rörelser som Guerrilla Girls. Det finns även en 

koppling mellan avantgarde och Pussy Riot, inte minst för gruppens samhällsengagemang, deras 

experimentella och nyskapande sätt att skapa sin konst. Detta är även något man finner spår av i 

konstnärskollektivet Voina som Pussy Riot härstammar från. Voina vars konst är kritisk till den 

politiska korruptionen som äger rum i Ryssland använder sig precis som Pussy Riot av 

performances som uttrycksätt. Pussy Riot uppmanar genom sina performance människorna i 

Ryssland till att protestera, samtidigt kan deras konst ses som en sorts protest. Pussy Riot kritiserar 

regimens nära relation med den rysk-ortodoxa kyrkan och ifrågasätter det sätt som Ryssland styrs 

på. Genom sina performance har Pussy Riot påverkat bilden av Ryssland, vi i västvärlden har fått 

ett ytterligare bekräftelse av den bilden som media redan propagerar för. När sedan tre av 

medlemmarna i Pussy Riot fick sitt straff efter sitt framträdande i Frälsarkatedralen gjorde det från 
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ett västerländskt perspektiv inte saken bättre för Ryssland. Det blev tvärtom ett bevis på att 

Ryssland är ett odemokratiskt samhälle och publiciteten kring Pussy Riot blev ännu större.

Det är intressant att ta upp att Ryssland i början av 1900-talet i hög grad var mycket mer liberal och 

socialt engagerat än andra länder i väst under den tiden. Man hade bland annat en mycket stark 

kvinnorörelse före och i samband med revolutionen. Rätten till fri utbildning för kvinnor var en av 

de frågor som den feministiska rörelsen i Ryssland lyckosamt drev fram. I dagens Ryssland kan 

man däremot se att den rysk-ortodoxa kyrkan och de som styr inom politiken har gjort landet mer 

konservativt. Begreppet feminism ses av den ortodoxa kyrkans ledare Krill som något negativt och 

farligt, han förespråkar istället ett ryskt samhälle som bygger på ojämställda traditioner. Synen som 

Ryssland idag har på jämställdhet och yttrandefrihet har därför påverkat uppmärksamheten kring 

Pussy Riot. Gruppen har nått ett stadium där vi i västvärlden ser dem som hjältar som slåss mot de 

odemokratiska. Genom att visa sitt stöd för Pussy Riot så tar man samtidigt ställning för 

yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Att det sedan är många kända personer som har gått ut med 

sitt stöd för Pussy Riot kan man ifrågasätta. Det kan säkerligen i många fall ha att göra med att 

personen vill skapa en image som står för något gott. Kändisar har genom sitt stöd till Pussy Riot 

fått mer publicitet och plats i media. De har helt enkelt fått glida med i Pussy Riots 

mediauppståndelse och samtidigt setts som hjältar som kämpar för mänskliga rättigheter. Pussy Riot 

har även de använt sig av en speciell teknik gällande sin publicitet, de har bland annat haft en 

genomtänkt klädsel som har gjort att de stått ut. Med sina rånarluvor så har de fått ett kännetecken 

som skulle kunna jämföras med Michael Jacksons ikoniska handskar. Deras färgstarka rånaluvor 

har fastnat på människors näthinnor så starks att i manifestationer för dem har demonstranterna 

använt liknande huvor för att visa sitt stöd. 

Pussy Riot har bland annat använt sig av sociala medier för att sprida sin konst och för att nå ut med 

sitt budskap. Youtube har varit en av de viktigaste kommunikationskanalerna för Pussy Riot just för 

det är där de har kunnat sprida sina performance. Pussy Riots konst är på det sättet väldigt modern, 

gruppen arbetar på ett välanpassat sätt till dagens media-och internetsamhälle. 
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