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Abstract:

Den här uppsatsen undersöker hur Valerie Solanas verk Scum manifest läses och talas om i Sverige, sedan det 
gavs ut på Svenska år 2003, Detta genom att göra en Hermeneutisk tolkning av det offentliga samtalet om 
texten. Materialet består av alla tidningsartiklar som publicerats sedan Januari 2003 fram till i Mars 2008 
som explcit behandlar manifestet, dock har sådant tagits bort som behandlar det skönlitterära verket Drömfa-
kulteten (2006) samt olika teateruppsättningar som också handlar om Solanas.

Som teoretiska utgångspunkter används Kate Milletts teori om det Patriarkala samhället, Laclau och Mouffes 
Diskursteori, samt Pierre Bourdieus teori om Symboliskt våld. Metoden består av en hermeneutisk tolkning 
som utgår ifrån detta tolkningsmönster. Den centrala diskussionen rör sig kring hur manifestet skall tolkas, 
som litterärt verk eller politisk pamplett. Vilken läsning som görs verkar bero på vilka intentioner läsaren har. 
De som vill använda texten som argument mot feminism gör en bokstavlig tolkning, och de som är positivt 
inställda tolkar texten som litterär. De flesta är dock ense om att det finns olika tolkningsmöjligheter, och 
många gör också nyanserade tolkningar av texten.

Nyckelord: Valerie Solanas, SCUM, Hermeneutik, Symboliskt våld, Patriarkat, Diskursteori

This paper examines how people read and refer to Valerie Solanas’ Scum Manifesto since it was published in 
Swedish in 2003. This is accomplished by a Hermeneutic interpretation of newspaper artickes concerning the 
work. The material used consists of all articles published between January 2003 and and March 2008 that 
explicitly deal with the manifesto, excluding those concerned with the novel Drömfakulteten (2006) or thea-
tre plays dealing with Solanas.

The theoretical framework consists of Kate Milletts’ theory on Patriarchy, Laclau and Mouffes Discourse 
theory, and Pierre Bourdieus theory on symbolic violence. The method used is a Hermeneutic interpretation 
stemming from this framework. The central discussion focuses on how the manifrsto should be read, either 
as a literary device or as a political pamphlet, and the way in which it is read seems to correlate with the 
readers purpose. Those aiming to use the manifesto to argue against feminism read it literally, and those 
more positively inclined read it as a work of litterature. Most seem, however, to agree that it can be inter-
preted in various ways, and numerous nuanced interpretations are made.

Keywords: Valerie Solanas, SCUM, Hermeneutics, Symbolic violence, Patriarchy, Discourse theory
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1. Inledning

“Jag har aldrig älskat en text som jag älskat Valeries text. Ingen text har förändrat mig så (SCUM 

S.7)” skriver Sara Stridsberg i sin poetiska inledning till Valerie Solanas Scum Manifest, utgivet på 

Svenska för första gången 2003, dryga 35 år efter att det skrevs. Detta är naturligtvis inte den all-

mänt förhärskande uppfattningen av vad som är en av världens mest  välkända och revolutionärt  fe-

ministiska texter.

Manifestet borde, vilket Stridsberg också anmärker, rimligen redan ha översatts och getts ut i Sveri-

ge, men oavsett anledningen till dröjsmålet är det rimligt att anta att själva texten läses på ett an-

norlunda sätt idag än på sextio- och sjuttiotalet, och alltså inte betyder samma sak idag som då. Vår 

omvärld ser annorlunda ut, vi har inte längre samma referensramar.

Som feminist är det i princip omöjligt att inte förhålla sig till Solanas på ett eller annat sätt. Hennes 

manifest är inte bara välkänt utan ökänt, och används ofta som exempel på “dålig” eller “extrem” 

feminism. Få människor verkar dock i själva verket ha läst själva texten. Själv läste jag den för någ-

ra år sedan, och min första tanke var “precis så här skriver män om kvinnor, och då är det ingen som 

opponerar sig”.

Mitt intresse för Scum manifest i Sverige väcktes egentligen av ett par debattartiklar från 2005 som 

på traditionellt  sätt använder texten för att argumentera emot feminismen. Vad som intresserar mig 

är inte att  själv göra ännu en läsning av själva manifestet, utan att undersöka hur andra människor 

läser det i dag, i Sverige, efter att det översatts till Svenska, och hur dom talar om det och refererar 

till det i det offentliga samtalet.

Utifrån detta går det naturligtvis att ställa en mängd olika frågor. Vilka olika sätt finns det att  förstå 

hennes text på? Vilka diskurser kan vi spåra bakom dessa? Vad betyder texten de facto för männi-

skor i dag? Hur kan vi placera den här texten i relation till annan feministisk litteratur? Kan den 

sägas tillhöra någon form av feministisk kanon? Hur konstrueras Solanas som person bakom texten 

idag, tjugo år efter sin död? På vilket sätt används texten för att göra feministiska representationer? 

Vad är det Solanas säger som är emancipatoriskt? Går det att skilja på konstruktionen av texten och 

konstruktionen av författaren? Tolkar vi författaren genom texten eller tvärt  om? Varför är Scum 

manifest relevant för oss, i Sverige, i dag? Listan kan göras lång.
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Jag avser dock att begränsa mig till huvudfrågan På vilka sätt läses Solanas text Scum manifest i 

Sverige, sedan utgivningen på Svenska 2003 samt utifrån den närma mig frågor om hur manifestet 

används i feministiska sammanhang, och vad det är hon skriver som uppfattas om emancipatoriskt. 

Kan vi över huvud taget placera Scum manifest inom feministisk litteratur? Anledningen till att jag 

valt just den frågan är dels att jag anser att det är viktigare hur folk tolkar en text än vad som i själva 

verket står i den, och dels jag tror att vi genom att analysera vilka läsningar folk gör kan bilda oss 

en uppfattning om vad texten i en vidare mening betyder.

För att svara på frågan kommer jag att undersöka allt som skrivits i dagspressen, från 2003 och fram 

till idag 2008, som specifikt rör den Svenska utgåvan av Scum manifest. Jag kommer att  välja bort 

sådant material som behandlar Sara Stridsbergs skönlitterära verk Drömfakulteten (2005) samt upp-

sättningar av hennes teaterpjäs. Kvarvarande material kommer jag att analysera utifrån ett teoretiskt 

ramverk i huvudsak bestående av feministisk och diskursanalytisk teori, och av det sedan göra en 

hermeneutisk  tolkning. Jag kommer alltså att utgå från min förförståelse och sedan i dialog med 

materialet argumentera fram till en rimlig tolkning.

1.1 Om Scum manifest

Vad är det då för en text vi har att  göra med? Det är värt att notera att orden “Society for cutting up 

men” aldrig förekommer i texten, utan den förkortningen anses allmänt vara en efterkonstruktion av 

hennes första förläggare Maurice Girodias1. “Scum” på engelska betyder2 “(havs)skum”, “smutsig 

hinna på stillastående vatten” eller “avskum”, som i uttrycket “scum of the earth”, det vill säga jor-

dens lägsta stående varelser. Mest  troligt  är att Solanas själv syftar på denna sistnämnda betydelse. 

“Scum manifesto” blir då “de lägstas manifest”, det vill säga de som befinner sig längst ner i sam-

hällshierarkin. Manifesto betyder sedan “offentlig deklaration”, “programförklaring” eller “upp-

rop”. Alltså: antingen “upprop för, eller av, samhällets lägsta” eller någonting i stil med “program-

förklaring för sällskapet för styckandet av män”. Oavsett vilket går det inte att missta sig på att det 

är en radikal text vi har att göra med, och om nu akronymen S.C.U.M. är en efterkonstruktion, är 

denna givetvis än mer radikal.
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Det finns sedan olika sätt att förhålla sig till texten. Man kan tolka den bokstavligt, som en uppen-

barligen galen människas paranoida fantasier. Detta är kanske det vanligaste och mest vedertagna 

sättet. Från bland annat feministiskt håll finns sedan ytterligare sätt; antingen tolkar man texten som 

radikalt politisk, eller menar man att den skall tolkas som satir eller som skönlitteratur, men att  den 

hur som helst absolut inte skall tolkas bokstavligt. Andra ser likheter med anarkistisk politisk teori-

bildning - ojämlikheten är inneboende i själva det kapitalistiska systemet, och därför måste hela 

detta system förändras i grunden, exempelvis genom att avskaffa det monetära systemet som Sola-

nas uppmanar till i det välkända inledande stycket.

Eftersom Solanas dog 1988, tror jag inte att det går att skapa en korrekt eller fullständig bild av hur 

hon själv menade att vi skulle läsa hennes text. Jag tror heller inte att det går att skriva hennes bio-

grafi som den egentligen såg ut. Jag tror att  oavsett vilket förhållningssätt  vi väljer är detta diskur-

sivt konstruerat, vilket innebär två saker. Dels går det att genom analys spåra de bakomliggande 

ideologier och diskurser som kan skönjas bakom olika förhållningssätt, och dels kan vi, eftersom 

dessa diskurser är tillgängliga för oss, faktiskt uttala oss om dom; vi kan göra en tolkning av vår 

analys. Även om diskursiva konstruktioner är normaliserade eller internaliserade måste de någon-

stans vara begripliga och tillgängliga för oss, annars är de meningslösa. Kan vi identifiera dessa 

diskurser är de också möjliga för oss att tolka, och då har vi också ett  legitimt anspråk på kun-

skapsproduktion.

1.2 Disposition

Efter denna inledning, kommer jag att diskutera mitt  syfte och problemformulering samt de centrala 

begrepp  jag kommer att begagna mig av i analysen. Därefter redogörs för forskningsfältet, först kort 

om annan forskning kring bland annat mediala framställningar i Sverige, och därefter sådant som 

specifikt rör Solanas och Scum manifest och de läsningar som gjorts av det. Sedan redovisas mina 

teoretiska utgångspunkter. Dessa skall tolkas både som mitt teoretiska ramverk, och del av den för-

förståelse som jag har med mig in i forskningsprocessen. Därefter diskuteras Hermeneutik, både  ur 

teoretisk synvinkel och mera konkret som tillvägagångssätt, varefter jag presenterar materialet samt 

hur urvalet av detta gått  till. Därefter genomförs analysen, först  ett kort första intryck, sedan en mer 

systematisk analys, och möjliga tolkningar av denna. Sist en avlutande reflexion kring resultat och 

kring själva forskningsprocessen.
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2. Syfte och problemformulering

Som nämndes inledningsvis, är det  förvånande att Scum manifest inte redan getts ut på Svenska. 

Mitt letande efter annan forskning har också gett ett klent resultat, framför allt i en Svensk kontext. 

Mitt syfte är därför att  undersöka hur det offentliga samtalet i denna Svenska kontext förhåller sig 

till manifestet.

Det jag ser som min övergripande problemställning är att  undersöka på vilka sätt de människor som 

har tillgång till att  uttrycka sig i det  offentliga samtalet läser Scum manifest på Svenska. Enligt egen 

erfarenhet är det rimligt att förutsätta att en så pass kontroversiell text läses på radikalt olika sätt, 

beroende på vem det är som läser.

Mitt teoretiska ramverk, eller med Hermeneutisk terminologi, mitt Tolkningsmönster kretsar i hu-

vudsak kring tre centrala begrepp. Till att börja med har jag begagnat mig av Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffes Diskursteori, från vilken främst dess grundläggande begrepp diskursiv kamp 

hämtats. Diskursteorin belyser hur det går till när olika tecken3  i samhället får sin betydelse. Det 

andra hämtas från kate Milletts Sexual politics (1970), vilken innehåller en skiss av det patriarkala 

samhället. Detta skall enligt Millett  förstås som politiskt, vilket i sammanhanget definieras som ett 

förhållande som struktureras av makt, genom vilken en grupp  utövar kontroll över en annan (Mil-

lett, sid 1). Laclau och Mouffe tolkar, precis som Millett det sociala i termer av politik. Avsikten 

med patriarkatsbegreppet är att visa att de texter jag arbetar med inte producerats i ett  vakuum, utan 

i ett samhälle som präglas och genomsyras av asymmetriska maktrelationer4. Millett  är av uppfatt-

ningen att detta samhälle är en produkt av socialiseringsprocesser, en uppfattning som jag delar, 

samt att ojämlikheten mellan könen är dess mest grundläggande variabel. Millett ägnar sig till 

största delen åt att argumentera emot andra förklaringsmodeller, och man skulle därför kunna säga 

att  hennes modell av hur samhället fungerar är aningen underteoretiserad. Därför har jag valt att 

använda Pierre Bourdieus arbete Den manliga dominansen (1999) och därifrån har jag hämtat be-

greppet symboliskt våld. 
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Min uppfattning är, i likhet med de flesta postmoderna teorier, att språket är centralt  för hur vi män-

niskor skapar mening och förståelse i relation till omvärlden5. Detta innebär inte att  den fysiska 

omvärlden inte existerar, men jag menar att den ur meningssammanhang är relativt ointressant. Vi 

kan inte skapa förståelse för något som vi inte har ord för, och vi kan heller inte skapa mening som 

helt autonoma individer. Vi måste alltid förhålla oss till andra människor, och därför är meningsska-

pande alltid en kollektiv process. Ett sätt att studera detta meningsskapande är att  undersöka de of-

fentliga samtal som förs och är tillgängliga för flertalet människor. I det aktuella fallet har jag därför 

valt att titta på det offentliga samtal som fördes i dagspressen efter utgivningen av manifestet, och 

där analysera vilka artikulationer av tecken som pågår, för att tala med Laclau och Mouffe (Winther 

Jørgensen&Phillips, Sid. 35).

3. Forskningsfältet

I det  här kapitlet kommer jag att titta på tidigare forskning som rör Solanas och hennes Scum mani-

fest, vilken rör sig om en handfull artiklar. Jag kommer dock att börja med att ta upp ett par exem-

pel som inte berör Solanas direkt, men som på olika sätt handlar om olika läsningar människor gör 

av ett och samma material. Dessa kommer från en Svensk akademisk kontext, vilket jag vill motive-

ra med att  de handlar om det offentliga samtalet i Sverige, vilket  ju jag själv också studerar, samt 

om hur människor tolkar texter. Dessa exempel kan sägas handla mer om att kontextualisera än 

behandla själva forskningsfrågan. Sedan förflyttar vi oss utomlands för de artiklar som explicit be-

handlar Solanas själv och hennes manifest - här handlar det inte om något urval, utan om i princip 

allt relevant material som jag hittat. I Sverige finns inget skrivet vad jag erfarit. Det låter kanske 

paradoxalt att säga att man som feminist förr eller senare måste förhålla sig till Solanas, men ändå 

finns det så pass lite skrivet om hennes manifest. De samtal som jag syftar på utspelar sig helt en-

kelt utanför den akademiska världen.

3.1 Gunilla Jarlbro, Lisbeth Larsson

Vad gäller olika läsningar vill jag ta upp  två exempel. Det första är Gunilla Jarlbros innehållsanalys 

av mediernas rapportering kring tillsättningen av professuren i historia vid Lunds universitet våren 
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2002, kallad Manliga snillen och tokiga feminister (2003). Jarlbro har använt en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ metod. Hon har exempelvis dels registrerat i vilken omfattning vissa aktö-

rer fått komma till tals, och sedan genom dialogisk analys försökt fånga det latenta innehållet i 

pressmaterialet; hur begrepp  och yttranden använts, omtolkats och getts nya sammanhang.

Att tillsättningen av en professur debatteras i media är mycket ovanligt, och därför är det relevant 

att  undersöka vilka åsikter och referat av själva händelsen som ges av olika tidningar. Jarlbro börjar 

med att  ge ett referat av själva händelsen utifrån de offentliga handlingar som finns att tillgå i fallet, 

och jämför sedan med tidningarnas rapportering. Hon konstaterar först att det finns en förskjutning i 

rapporteringen - det tar helt enkelt tid innan tillsättningen kan kallas för en nyhet (Jarlbro, Sid. 21). 

Vidare kan hon tydligt se att genus i pressmaterialet  konstrueras genom att män och kvinnor till-

skrivs diametralt motsatta egenskaper, baserade på välkända dikotomier såsom förnuft-känsla, sak-

lighet-osaklighet, opartisk-partisk och så vidare. Männen framstår i materialet som förnuftets repre-

sentanter, medan kvinnorna framställs som irrationella intrigmakerskor (Jarlbro, Sid. 19).

Trots att detta är så tydligt skall det inte nödvändigtvis tolkas som illvilja från skribenternas sida, 

utan Jarlbro menar att kulturella föreställningar, eller kognitiva scheman styr vilken information vi 

tar till oss och hur vi tolkar den. Dessa scheman kan alltså begränsa vårt sätt att tolka verkligheten.  

Således kan de framställningar vi hittar i presstexterna på liknande sätt  styras av normativa före-

ställningar om vad som är rätt och fel, normalt och onormalt, etc. (Jarlbro, Sid. 27) 

Själva problemet definieras därför såsom att ett gäng “tokfeminister” satt sig på tvären, om de inte 

gjort det hade tillsättningen underförstått varit helt oproblematisk (Jarlbro, Sid. 26). Jarlbro menar 

dock att flera viktiga sakfrågor undvikits till förmån för personangrepp och polemik. Situationen 

har tydligen utmanat den etablerade könsordningen, och fått flera högutbildade män att offentligt 

uttrycka sin bestörtning över detta. Analysen visar att  när kvinnor på detta sätt ger sig in i den of-

fentliga sfären får de finna sig i en högljudd offentlig kränkning (Jarlbro, Sid. 33). Dessa kränk-

ningar och personangrepp tolkar jarlbro i termer av vad Bourdieu kallar för symboliskt våld, vilket 

syftar till att upprätthålla system av dominans och underordning, av vilka förhållandet mellan könen 

är ett tydligt exempel. Kvinnor blir kränkta som privatpersoner, vilket inte är fallet när det gäller 

kritik riktad mot män, De kritiseras istället egenskap av sin offentliga roll (Jarlbro, sid 31).

Litteraturprofessor Lisbeth Larsson har i Sanning och konsekvens (2001) gjort en undersökning 

kring mäns och kvinnors biografiska skrivande. Hon hade förförståelsen att mäns och kvinnors 
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skrivande var olika, men kom fram till att  det i stället  är läsningen som är annorlunda. När kvinnor 

skriver om män som “den andra” väcker det mycket starkare känslor än när män skriver om kvinnor 

på samma sätt. En anmärkningsvärt hög andel av kritiken av feministisk litteraturkritik handlar om 

just detta. Hennes material visar att trots den kritik som riktats mot berättelsen där mannen är det 

första och kvinnan det andra, styr denna berättelse fortfarande vår förförståelse med närmast oan-

frätt  totalitär kraft  (Larsson, Sid. 427, 425). Andra undersökningar har också tidigare visat att  exakt 

samma text tolkas olika, beroende på om läsaren tror att skribenten är man eller kvinna (Einarsson 

& Hultman, Sid. 34, 35).

3.2 Dana Heller, James Harding

När det gäller forskning som specifikt handlar om Solanas, kan man i stora drag säga att artiklarna 

fokuserar på två saker; hur skotten mot Warhol skall tolkas, och huruvida vi kan hitta några ledtrå-

dar till hennes handlande i själva manifestet. 

Dana Hellers Shooting Solanas: Radical Feminist History and the Technology of Failure (2001) 

handlar i huvudsak om filmen “I shot Andy Warhol” från 1996, medan James M Harding i The 

simplest Surrealist Act - Valerie Solanas and the (Re)Assertion of Avantgarde Priorities (2001) äg-

nar sig mest åt skotten mot warhol. Han skriver att  beskjutningen av Warhol skall tolkas som en 

performanceakt; “a mode of performance that absolutely defied the conventions of mainstream 

theatre and tore at the very conceptual fabric of the avantgarde”6 (Harding, Sid. 142, Haut, Sid. 35). 

Vidare skall denna transgressiva performativa handling ses som ett försök att  krossa systemet - syf-

tande på det samtida Amerikanska konstnärliga avantgardet - inte att erhålla några rättigheter inom 

det (Harding, Sid. 146). Här ser vi paralleller till Manifestets hållning till övrig politik. 

Hellers artikel innehåller också ett och annat om Scummanifestet. Hon anser inte att det finns några 

bevis för att SCUM  någonsin varit avsett  att vara en akronym. Hon berättar att Jane Caputi tillsam-

mans med två andra forskare intervjuade Solanas 1975, och de minns alla hur Solanas ihärdigt häv-

dade att förkortningen var Maurice Girodias, hennes förläggares idé i syfte att  skapa sensation kring 

skotten mot Warhol och därmed helt enkelt  sälja fler böcker (Heller, Sid. 168). Caputi berättar vida-
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re att  “Scum” av Solanas endast avsetts som en subversiv appropriering av ett uttryck för kvinnors 

underlägsna status i ett system av sociala värderingar som definierats av män (Heller, Sid. 168).

Harding gör en något annorlunda tolkning. På en bokstavlig nivå, menar han, anspelar ordet 

“Scum” på kvinnors lägre sociala status och är därmed ett av de första exemplen på ett med politiskt 

syfte subversivt användande av nedsättande ord för att titulera sig själv; en röst från marginalen 

(Harding, Sid. 148). Harding är dock övertygad om att “Scum” i slutändan är en akronym för “soci-

ety  for cutting up  men”. Samtidigt som manifestets titel alltså på ett subversivt sätt  approprierar en 

nedsättande karakterisering av kvinnor, hotar den också med våldsam vedergällning. Enligt Harding 

är dock anspelningen mer subtil än vid första anblicken. “Cutting up” handlar om en av avantgar-

dets mest innovativa estetiska strategier, nämligen att  klippa sönder och sedan rekontextualisera, 

placera i radikala motsatsförhållanden: att göra collage (Harding Sid. 148). Författarna Brion Gysin 

och William S. Burroughs är kända för att ha utvecklar detta som litterär metodik.

Denna strategi är, enligt Harding, innehållsmässigt mest tydlig i kopplingen mellan patriarkatet  och 

kapitalismen, samt i likhetstecknet mellan revolutionär antikapitalism och utplånandet av patriar-

katet. För att göra sig av med det ena krävs att  det andra också utplånas; till exempel skulle avskaf-

fandet av arbete och det monetära systemet ta ifrån män den enda makt de har över psykologiskt 

självständiga kvinnor (Harding, Sid. 149).

Heller noterar att Solanas var väl förtrogen med samtida feministiska rörelser och feministisk akti-

vism, och att det därför var möjligt för henne att  kritisera den liberala feminismen för dess blinda 

tro på sociala koder som föreskrev artighet och dekorum för kvinnor. Manifestet identifierar tvärt-

om dessa koder som själva grunden för kvinnors underlägsna sociala position (Heller, 179). Trots 

att  organisationen NOW (National Organization of Women) efter skotten kallade henne för en av 

den feministiska rörelsens viktigaste taleskvinnor, hade Solanas själv inget som helst intresse att 

delta i vad hon ofta kallade för en “civil disobedience luncheon club7” (Heller, Sid. 180).

Men främst skall vi, menar Harding, tolka skotten mot Warhol som att  Solanas synar André Bretons 

bluff när denne 1924 yttrade att den enklaste och mest basala surrealistiska handlingen är att rusa 

ner för gatan med en revolver och skjuta i blindo rakt in i en folkmassa (Harding, Sid. 150). Att 
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7 Ungefär: “en picknickklubb för civil olydnad”, min översättning. Solanas menar här att det handlar om civil 
olydnad som medelklassnöje.



Manifestet inte innehåller några explicita erkännanden av Solanas Dadaistiska föregångare beror 

enligt Harding helt enkelt  på Dadarörelsens patriarkala bagage (Harding, Sid. 150).

3.3 Mavis Haut

Jag är själv något skeptisk mot dessa läsningar; speciellt mot att försöka lansera Solanas som avant-

gardistisk performancekonstnär. Den rimligaste läsningen av manifestet gör i mitt tycke Mavis 

Haut. A salty tongue: At the margins of satire, comedy and polemic in the writings of Valerie Sola-

nas (2007) handlar först och främst om själva manifestet och ägnar inte speciellt mycket tid på att 

förhålla sig till Solanas som person och som kulturell ikon. Det är annars lätt att uppehålla sig vid 

hennes ikoniska status, och glömma bort själva texten, något jag själv märkt av i arbetsprocessen. 

I artikeln gör Haut framför allt två poänger. Dels är Manifestet att betrakta som ett satiriskt och lit-

terärt verk, och dels handlar det om en typ av feminism som är ute efter att krossa det patriarkala 

systemet, inte skaffa sig rättigheter inom det.

Den oresonliga ilska som präglar texten gör den enligt Haut till något unikt8, åtminstone i sin egen 

samtid. Denna ilska är så extrem att  den helt enkelt inte är kongruent med de frågor som normalt 

sett9 präglar feminism, och därför vill Haut inte placera manifestet inom någon feministisk kanon, 

utan menar att det än i dag ses som en anomali, något udda (Haut, Sid. 28). Satir är dessutom, skri-

ver hon, en genre som både historiskt sett och i modern tid inte ansetts vara lämplig för kvinnor 

(Haut, Sid. 27).

Vi bör i stället placera manifestet i motsatsförhållande till något som av Mary Russo kallas för nor-

malisering och innebär att distansera feminismen från allt som upplevs som konstigt, riskfyllt eller 

marginaliserat. Motsatsen till denna feminism kallar Russo för ordinär feminism. Jacques Derrida10 

skiljer även han på två typer av feminism, vilka av Elisabeth Grosz beskrivs på följande sätt: den 

reaktiva, som strävar efter att bli som män - att ha en fast identitet, och den atopiska som undermi-

nerar maskulina privilegier genom att skilja sig från män, snarare än att  placera sig själv i ett  (kom-

plementärt?) motsatsförhållande till dem, och atopiska feminister är enligt honom redo att bryta 
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8 Detta är naturligtvis diskutabelt med tanke på Vietnamkriget, Svarta pantrarna, Weathermen, med flera.

9 Det är Haut som säger “normalt sett”.

10 Enligt Haut ur: Derrida, Jacques (1982) Choreographies. Diacritics Summer: 66–76.



med även den mest grundläggande, mest dogmatiska formen av koncensus11 (Haut, Sid. 28, Groz, 

Sid. 33-34). Haut menar att Solanas Manifest är ett skolexempel på en atopisk feministisk text, som 

också visar hur det borgerliga patriarkatet fruktar att destabiliseras när feminister manifesterar sitt 

oberoende (Haut, Sid. 28). Michel Houellebecq verkar i sitt förord till en fransk utgåva av manifes-

tet antingen ha glömt eller helt enkelt inte ha känt till Derridas distinktion, då han verkar tro att So-

lanas är ensam i att vilja trancendera den vanliga feministiska agendan - att  assimileras som fri och 

jämlik individ i manssamhället (Haut, Sid. 34).

Scummanifestet har dock inte lästs som någon satirisk text, i alla fall inte till en början. Haut menar 

att  när en kvinna skriver en sådan vildsint, kompromisslös satir, framkallar den mer avsky än upp-

lysning (Haut, Sid. 29). Den omedelbara avsky  som manifestet framkallade bevisar, menar Haut, att 

det lästes som mer än bara en hysterisk kvinnas paranoida fantasier (Haut, Sid. 29). Solanas intres-

serar sig inte för kvinnors jämställdhet  inom det befintliga sociala systemet - det vore å ena sidan 

säkrare, men å andra sidan skulle det inte tjäna något annat till än att reproducera, legitimera och 

förstärka patriarkatets dominans och maktställning (Haut, Sid. 30). Solanas sysslar inte med vare 

sig försvarstal, ironi eller igenkänningshumor på egen bekostnad (Haut, Sid. 32). Hennes kritik är 

helt enkelt för hård för att vara ett skämt. Därför måste hon vara galen, inte rolig. Det fanns ingen 

tradition av ultraaggresiv feministisk satir för henne att falla tillbaka på (Haut, Sid. 30). Varför 

framkallar kvinnors vrede sådan rädsla? Enligt Haut finns det många anledningar, men främst för 

att  den ifrågasätter traditionella föreställningar om könsroller. Hon menar att Solanas själv troligen 

skulle säga att det handlar om att  män är beroende av kvinnor (Haut, Sid. 31). Oavsett vilket är den 

politiska satirens maskulina domän inte tillgänglig för Solanas, trots hennes status som outsider 

(Haut, Sid. 32).

En annan teori är självklart  att själva det faktum att Solanas sköt Warhol påverkar vår läsning av 

hennes text, och gör en satirisk läsning mindre sannolik, eller åtminstone mindre självklar.

Haut ansluter sig till de som menar att  Girodias låg bakom akronymen SCUM, men påpekar samti-

digt att solanas själv kan anses ha givit  motstridiga uppgifter om saken (Haut, Sid. 33). Hur det än 

förhåller sig, har Girodias utmålande av Solanas som ledare för en imaginär sammanslutning av 

kvinnliga bärsärkar bidragit till att  hon fortsatt  stigmatiseras, förlöljligas och utpekas som galning 
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(Haut, Sid. 33), men Solanas har aldrig själv utmålat sig själv som någon slags offer för övergrepp, 

missbruk och paranoia (Haut, Sid. 34).

Haut är den enda som påpekar att Solanas manifest inte enbart vänder sig emot män, utan hon ser 

istället kön som något flexibelt och till stor del symboliskt. Hennes politiska agenda är alltså inte att 

eliminera män per se, utan alla de som skapar och reproducerar patriarkala institutioner i ett för-

tryckande och maskulinistiskt samhälle (Haut, Sid. 34, Solanas Sid. 84).

Att Haut gör den i mitt tycke rimligaste läsningen av manifestet innebär inte att jag helt och fullt 

håller med henne. För det första ser jag en diskrepans i att  hon dels hävdar att manifestet är ett 

skolexempel på en atopisk feministisk text, man samtidigt inte vill placera det inom en feministisk 

kanon. För det andra är jag inte helt övertygad om att Hauts definition av texten som ett satiriskt 

litterärt verk är korrekt. Jag menar att  vi inte kan bortse från möjligheten att Solanas faktiskt mena-

de allvar, och avsåg att hennes text skulle tolkas bokstavligt. Däremot tycker jag att hon gör en 

mycket viktig poäng i det att folk läser manifestet  som mer än fantasier. I annat fall skulle folk inte 

fortfarande känna sig tvungna att i offentliga samtal idogt hävda att Solanas var galen och absolut 

inte får tas på allvar.

4. Teoretiska utgångspunkter

I det  här kapitlet kommer jag att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter. Jag kommer att börja 

med Laclau och Mouffes diskursteori, eftersom jag anser att  den är ett viktigt redskap för att  kunna 

förstå på vilket sätt vi människor har tillgång till verkligheten, och exakt hur det går till när betydel-

se och förståelse skapas. Utifrån både själva materialet och min frågeställning, är det tydligt att kön/

genus kommer att vara ett viktigt  tema och därför är det nödvändigt att teoretiska arbeten som be-

handlar detta finns med. 

Jag tänker dock gå ett  steg längre och använda ett uttalat feministiskt teoretiskt ramverk bestående 

av i huvudsak Kate Milletts teorier om Patriarkatet från Sexual Politics (1970) i kombination med 

Bourdieus Den manliga dominansen (1999). Detta kan vi kalla för mina ontologiska utgångspunk-

ter, alltså hur jag upplever att världen är beskaffad (Widerberg, Sid. 27), och klargörande av dessa är 

som nämnts nödvändigt för att kunna genomföra en hermeneutisk tolkning på ett riktigt  sätt. De 

teoretiska utgångspunkterna fyller således två funktioner. Dels är de till för att förklara de begrepp 
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som jag grundar analysen på - mitt tolkningsmönster, med hermeneutisk terminologi, och dels är de 

centrala för att redogöra för mitt eget sätt att se och förstå min omvärld på. Vi har ingen direkt och 

omedierad tillgång till vår omvärld, utan vad vi ser är alltid beroende av vår förförståelse och vår 

historiska och sociala kontext (Mulinari, Sid. 48.). Det handlar heller inte om någon passiv iaktta-

gelse, utan eftersom seende alltid innebär någon form av urval är det per definition en aktiv hand-

ling, eller maktutövning om man så vill (Haraway, Sid. 258, Jarlbro, Sid. 19). 

Att inleda med diskursteorin gör dessutom att vi kan tala om både patriarkatsbegreppet och den 

manliga dominansen som diskurser.

4.1 Diskursteori

Som jag nämnt är diskursteorin ett viktigt redskap för att förstå på vilket sätt vi människor bildar 

oss en uppfattning om verkligheten. Själva diskursbegreppet brukar tillskrivas Michel Foucault, och 

i Vetandets Arkeologi (1972) definierar han diskurs som en mängd utsagor som har samma exi-

stensvillkor. En annan definition av diskurs är att det är ett bestämt sätt  att tala om och förstå värl-

den på, med betoning på bestämt (Börjesson & Palmblad, Sid. 13). Foucault ansluter sig till idén att 

kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten12, utan något som konstrueras utifrån rådande 

uppfattningar om vad som betraktas som sant respektive falskt, möjligt och omöjligt att säga (Wint-

her Jørgensen&Phillips Sid. 19). Foucault brukar dock kritiseras för att hans diskursbegrepp är för 

enkelspårigt; det ger inte utrymme för att flera diskurser existerar parallellt  eller kämpar om tolk-

ningsföreträde (Winther Jørgensen&Phillips, Sid. 20). Andra teoretiker har dock en mer nyanserad 

bild, och bland dessa finner vi Laclau och Mouffes diskursteori, vilken även lämpar sig att använda 

som metod13.

Vilka konsekvenser har då en uppsättning diskursteoretiska verktyg för kunskapsproduktionen? Den 

strukturalistiska lingvistikern Ferdinand de Saussure ansåg att förhållandet mellan språket och 

verkligheten är arbiträrt (Winther Jørgensen&Phillips, Sid. 16), och filosofer som Ludwig Witt-

genstein menade, enligt Phillips och Hardy, till och med att språket i själva verket är med och ska-

par verkligheten. I och med detta omöjliggörs någon form av förhållningspunkt utanför språkliga 
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framställningar, det vill säga objektivitet eller neutralitet, och vi måste fråga oss vad saker och ting 

betyder snarare än hur de fungerar (Phillips&Hardy, Sid. 12), eller hur språket konstruerar sociala 

fenomen, inte hur det reflekterar eller avslöjar dem. (Phillips&Hardy, Sid. 6). Betydelsen av dessa 

skillnader för forskning där materialet består av tidningsartiklar kan självklart  inte underskattas.

Ett problem med diskursteorin är relativism, det vill säga att ingen utsaga automatiskt har högre 

sanningshalt än någon annan, och vi kan här dra paralleller till beskyllningen att Bourdieus symbo-

liska våld skulle förringa eller rent av ursäkta fysiskt våld (Bourdieu, Sid. 53). Detta innebär dock 

inte att fenomen som uppträder i samhället bagatelliseras eller inte existerar, utan snarare att vi inte 

kan närma oss dem utan diskursiva raster (Börjesson&palmblad, Sid. 9). Att jag som forskare inte 

kan placera mig utanför diskursen, betyder att jag tydligt måste positionera mig inom den, vilket  är i 

linje med den hermeneutiska tolkningen. Hermeneutiken löser också problemet med relativismen på 

ett  annat sätt - genom att argumentera fram till en rimlig tolkning.

Grundtanken i Laclau och Mouffes diskursteori är att sociala fenomen aldrig är “färdiga” eller tota-

la. Deras betydelse kan därför inte fixeras slutgiltigt (Winther Jørgensen&Phillips, Sid. 31). Detta är 

en del av den postmoderna kritiken av strukturalismens syn på språket som ett system där orden får 

sin betydelse genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Att betydelser inte slutgiltigt 

kan fixeras innebär, menar Laclau och Mouffe, att det ständigt pågår en diskursiv kamp mellan olika 

diskurser för att låsa fast språkets betydelse och uppnå hegemoni, alltså herravälde för sitt sätt att 

betrakta och tala om verkligheten. Begreppet diskursiv kamp är centralt för diskursteorin, och inne-

bär att betydelsebildning som social process går ut  på att försöka fixera tecknens14 betydelse som 

om det fanns ett strukturalistiskt lingvistiskt språksystem (Winther Jørgensen&Phillips Sid. 13, 32).

Laclau och Mouffe definierar diskurs som en fixering av betydelser inom en viss domän. Inom dis-

kursteorin finns det två typer av tecken: Moment, som är ett tecken vars betydelse fixerats genom att 

de skiljer sig från varandra på bestämda sätt. Ett tecken som inte artikulerats kallas element. Diskur-

sen tar form genom att betydelser ordnas kring ett antal privilegierade tecken; Nodalpunkter i rela-

tion till vilka momenten får sin betydelse. Detta sker genom uteslutning av alla andra möjliga bety-

delser som tecknen kan ha, och sätt som de kan relatera till varandra på. De möjligheter som där-

igenom utesluts kallas för det diskursiva fältet eller det konstitutiva yttre (Winther Jørgensen&Phil-

lips Sid. 33,34).
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Diskurser konstitueras alltid i relation till det konstitutiva yttre, däremot är det inom diskursteorin 

oklart huruvida det konstitutiva yttre består av ett sorts virrvarr av möjliga men uteslutna betydelser, 

eller om det struktureras av de omgivande diskurserna. De ovan nämnda elementen befinner sig i 

det konstitutiva yttre, och diskursen försöker att omvandla dessa till moment genom att  reducera 

deras mångtydighet. Omvänt hotas alltid diskursen av det konstitutiva yttre eftersom tecknens bety-

delse som nämnts aldrig slutgiltigt kan fixeras. Inom diskursteorin talar man i stället  om tillslutning; 

ett  tillfälligt stopp i tecknens betydelseglidning (Winther Jørgensen&Phillips, Sid. 34). Det är på 

detta sätt som den diskursiva kampen går till. De moment som är särskilt öppna för att tillskrivas 

andra betydelser av olika diskurser kallas, vilket vi känner till, för nodalpunkter, och den process 

genom vilken tecknen omvandlas från element till moment kallas för artikulation (Winther Jørgen-

sen&Phillips, Sid. 35).

Jag själv ansluter mig till teorin att det diskursiva fältet består av andra diskurser, och att det är på 

det sättet vi skall förstå hur den diskursiva kampen förs och ser ut.

Diskursteorin kommer från början ur en kritik av historiematerialismen, och precis som Millett ned-

an tolkar Laclau och Mouffe samhället i termer av politik. Begreppets definition i sammanhanget 

påminner om Milletts politikbegrepp, och är ett brett begrepp som hänvisar till att vi konstruerar det 

sociala på bestämda sätt genom att utesluta andra sätt  (Winther Jørgensen&Phillips, Sid. 43).

4.2 Kate Millett

Kate Milletts Sexual politics från 1970 räknas till den andra vågens feministiska klassiker, även om 

hon kanske inte åtnjuter samma status som Germaine Greer eller Betty Friedan. Boken är från bör-

jan Milletts doktorsavhandling, och angriper heterosexismen hos tre kända moderna författare: Hen-

ry Miller, D H Lawrence och Norman Mailer. Perspektivet är dock vidare än så, och innefattar ock-

så en kritik av sexismen i hela samhället. Millett är varken den första eller senaste som lagt fram en 

teori om patriarkatet, men är både välkänd och tongivande och lämpar sig därför som teoretisk bak-

grund. Det låter kanske märkligt att kombinera andra vågens feminism med i övrigt postmoderna 

teorier, men Milletts text är mer progressiv än man kanske skulle vilja föreställa sig vilket jag hop-

pas kunna visa. En del av den statistik och de exempel hon tar upp  är naturligtvis inaktuella eller 

specifika för en amerikansk kontext, men i det stora hela håller hennes resonemang fortfarande.
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Sexual Politics heter i sin Svenska översättning “Sexualpolitiken”. En bättre översättning hade kan-

ske varit “könspolitik”. Millett inleder sin skissering av patriarkatet med att fråga sig huruvida man 

kan se förhållandet mellan könen som politiskt över huvud taget? Svaret beror naturligtvis på hur 

man definierar termen, och därför vill hon definiera politik som förhållanden som struktureras av 

makt, varigenom alltså en grupp  utövar kontroll över en annan (Millett, Sid. 37). Med den definitio-

nen är förhållandet mellan könen tvivelsutan politiskt, och dessutom är , menar hon, en del gruppers 

brist på politisk representation en bidragande orsak till deras fortsatta underordning (Millett, Sid. 

37).

Millett anser att männens överordning är ett mer rigoröst system än exempelvis klasstratifiering, 

och att detta system, trots lokala skillnader, genomsyrar all annan form av politisk, social, religiös 

eller ekonomisk segregering och stratifiering, och därför är mer grundläggande och universellt 

(Millett, Sid. 38). Hon skiljer ut åtta områden där man kan studera könspolitiken, från Ideologi, Bi-

ologi, Sociologi, via Klass, Utbildning och Ekonomi till Religion, Myter och Psykologi. Ett avsnitt 

ägnas åt “Force”, det vill säga våld, eller åtminstone fysisk maktutövning.

Hannah Ahrendt har, skriver Millett, visat att statsstyre upprätthålls antingen genom koncensus eller 

genom våld. Könspolitiken uppnår koncensus genom att båda könen socialiseras in i patriarkala 

beteendemönster vad gäller temperament, uppgift och status. Temperament är stereotypa förväntade 

beteenden, uppdelade efter kön, det  vill säga “maskulint” och “feminint” temperament. Dessa dikte-

ras av vad medlemmar av den den dominanta gruppen eftersträvar hos sig själv och finner behag i 

hos den underlydande (Millett, Sid. 38). Annorlunda uttryckt - egenskaper som är eftersträvansvär-

da kallas för maskulina, detta till skillnad från att säga att maskulina egenskaper anses vara efter-

strävansvärda. Olika uppgifter handlar naturligtvis om vem som verkar i den privata respektive of-

fentliga sfären, och eftersom män tilldelats den offentliga sfären, är det allra mesta som kallas för 

“mänsklig” erfarenhet egentligen “manlig”. Status följer i sin tur samma uppdelning (Millett, Sid. 

38).

Även om det skulle vara möjligt att skilja dessa tre områden åt analytiskt, att exempelvis kalla tem-

perament för psykologisk komponent, uppgift för sociologisk komponent och status för politisk 

komponent, vill Millett särskilt peka på att de är intimt sammanlänkade. De som tilldelas högre 

status väljer uppgifter med inslag av bestämmande, eftersom de uppmuntrats att utveckla ett domi-

nant temperament (Millett, Sid. 38).
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Vad gäller biologi är den hegemoniska uppfattningen att den psykosociala uppdelningen av könen i 

själva verket bara följer förefintliga biologiska skillnader. Även om kultur eller samhälle erkänns 

spela någon roll i formandet av mänskligt  beteende, är det enligt gängse uppfattning alltså bara i 

linje med vad naturen avsett. Dock - mäns i genomsnitt kraftigare muskelmassa15 är knappast någon 

rimlig grund för politisk representation i ett modernt samhälle. De egenskaper som anses ligga till 

grund för könens politiska snedfördelning är dessutom inte några tydliga, specifika, mätbara sådana, 

utan snarare luddiga, substanslösa och ofta med inslag av kvasireligiösa föreställningar. Således är 

de allra flesta skillnader mellan könen gällande temperament, uppgift  och status sociala snarare än 

biologiska till sin natur (Millett, Sid. 39). Det är knappt ens lönt att utröna vilka, om ens några bio-

logiska faktorer som skulle kunna ligga till grund för patriarkatet, eftersom de faktorer vi vet är so-

cialt konstruerade är så många fler (Millett, Sid. 39). Hon tar i sammanhanget också upp  diskussio-

nen om könsidentitet, vilken anses etableras sex till arton månader efter födseln, den differentiering 

som numera görs mellan kön och genus, samt det faktum att  könsidentiteten mycket väl kan vara 

konträr mot fysiologin (Millett, Sid. 40).

Det faktum att patriarkatets biologiska grund är så osäker gör, skriver Millett, att  vi har anledning 

att  beundra styrkan hos den socialisering som lyckas reproducera ett nära nog universellt system 

enbart med hjälp av ett värdesystem (Millett, Sid. 41). Temperament, uppgift och statuskategorier-

nas arbiträra karaktär gör ingenting för att minska deras makt över oss (Millett, Sid. 42).

Den viktigaste institutionen i ett patriarkat är familjen, vilken utövar kontroll och säkerställer efter-

följande av normer där andra, politiska institutioner inte är tillräckliga. Familjen, samhället och 

statsapparaten är sammanlänkade, och hjälps åt att  upprätthålla det patriarkala systemet (Millett, 

Sid. 42). Detta system har i och för sig delvis modifierats i moderna patriarkala samhällen genom 

att kvinnor givits rätten till skilsmässa, medborgarskap och ägande. Familjens huvuduppgift är dock 

att  socialisera in de unga i föreskrivna beteenden, vilka sedan cementeras med hjälp  av kamrater, 

skolan, medier, och andra liknande kunskapskällor av både formell och informell karaktär (Millett, 

Sid. 43).

Variabeln Klass opererar på ett  sätt som kan vara förbryllande ihop med kön, eftersom det är möjligt 

för en del kvinnor att inneha en högre klassposition än en del män. Dessa män har dock alltid sin 

“manlighet” att falla tillbaka på (Millett, Sid. 43). Millett ser annars huvudfunktionen av klass som 
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att skapa antagonism mellan kvinnor, exempelvis mellan hemmafruar och karriärkvinnor (Millett, 

Sid. 44). Det är också möjligt att hävda att kvinnor har färre permanenta klassassociationer än män, 

men deras ekonomiska beroendeställning gör dem ofta konservativa (Millett, Sid. 45).

I moderna västerländska samhällen har kvinnor vissa ekonomiska rättigheter, men utför dessutom 

arbete som är obetalt16. Vikten av detta kan inte underskattas i ett  samhälle där autonomi och pres-

tige grundas på ekonomiska faktorer (Millett, Sid. 45). Dessutom betraktas kvinnors ekonomiska 

autonomi och förvärvsarbete med misstro, speciellt om de är mödrar. En annan faktor är kunskap. 

Millett gör en liknande koppling mellan makt och kunskap som Foucault, och menar att  undanhål-

lande av information eller kunskap är en bidragande orsak till kvinnors systematiska underordning 

(Millett, Sid. 46). Trots att  alla har samma rättighet att utbilda sig accepteras en operativ differentie-

ring mellan vad som betraktas som mera “manliga” (naturvetenskap, teknologi) och “kvinnliga” 

(humaniora, samhällsvetenskap) ämnen (Millett, Sid. 47).

I inledningen till avsnittet “force” skriver Millett  så här:

“We are not accustomed to associate patriarchy with force. So perfect is its system of socialisation, so 
complete the general assent to its values, so long and so universally has it prevailed in human society, that 
it scarcely seems to require violent implementation. Customarily, we view its brutalities in the past as ex-
otic or "primitive" custom. Those of the present are regarded as the product of individual deviance, confi-
ned to pathological or exceptional behaviour, and without general import. And yet, (...) control in patriar-
chal society would be imperfect, even inoperable, unless it had the rule of force to rely upon, both in 
emergencies and as an ever-present instrument of intimidation. (Millett, sid. Sid. 47)”

Ordet “Force” betyder kraft, makt eller våld, och är alltså inget vi vanligtvis associerar med vårt 

samhälle. De våldsutövningar som förekommer ses som avvikelser som är patologiska såväl som 

individuella, och våldsutövning är dessutom förbehållet män. Då skillnader i fysisk styrka upphävts 

genom användandet av tillhyggen eller vapen, görs kvinnor i stället försvarslösa genom både fysisk 

och känslomässig träning. Detta har naturligtvis stor inverkan på båda könens sociala samspel 

(Millett Sid. 48). Det emotionella gensvaret gentemot våld mot kvinnor inom patriarkatet är dess-

utom ambivalent, och kan samtidigt  framkalla indignation och kittlande upphetsning17 . Att denna 

analys fortfarande är aktuell kan vi med lätthet konstatera genom att se på de offentliga diskussioner 
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17 Millett använder ordet “titillation”.



som fortfarande förs om exempelvis olika våldtäktsmål18. Avskaffandet av censuren har dessutom 

gjort att framställningar av maskulin aggression i sexuella kontexter blivit mycket vanligare (Mil-

lett, Sid. 49). Millett tror dock inte att detta har att göra med någon ökning i frekvens, utan snarare 

om en helt  annan öppenhet i sådana framställningar. Patriarkala samhällen präglas också av feno-

men som könsstympning, tvångsgiftermål, trafficking och prostitution, och de föreställningar som i 

någon mån rättfärdigar dessa påminner om de som används i krig. De hemskheter som åsamkas fi-

enden ursäktas med att denne är mindre värd, ingen “riktig människa”. Den typen av föreställningar 

kring kön präglar vårt tankesätt mer än vi kanske vill erkänna (Millett, Sid. 50).

Religiösa eller mytiska föreställningar bidrar också till patriarkatets kvinnosyn, och av dessa skall 

jag bara uppehålla mig kort vid två. Den första är att kvinnors underordnade position på något sätt 

rättfärdigas genom hennes medverkan i syndafallet, och den andra är att kvinnors kropp- och 

könsliga funktioner är “orena”. Det faktum att menstruation är något  stigmatiserat som sker i det 

fördolda har naturligtvis stor påverkan på det kvinnliga psyket (Millett, Sid 54, 50).

Millett summerar med att alla dessa faktorer har enorm påverkan på utvecklingen av maskulina och 

feminina psyken, och alla hjälps de åt att internalisera den patriarkala ideologin. Kvinnan skuldbe-

läggs i större utsträckning än män vad gäller sexualitet, men förnekas samtidigt på olika sätt sexuell 

frihet (Millett, sid. 54). I de många, framför allt indoeuropeiska språk är dessutom ordet för “männi-

ska” identiskt med, eller ett derivat av ordet för “man” (Millett, Sid. 55).

En del kvinnor tillåts dock inneha högre positioner i samhället, och utför då upprätthållandet av en 

sorts kulturell ordning över de andra genom att rättfärdiga sin position med försäkran om att vara en 

“riktig kvinna”, om att njuta av docilitet och av manlig dominans. Mest användbara i denna roll är 

artister och sexsymboler. Av detta följer logiskt  att uppvisningar i både fysisk styrka och intelligens 

anses vara opassande för kvinnor. Patriarkatet har ett fast grepp  om oss genom föreställningen om 

sin egen “naturlighet”. När en maktrelation har ett sådant grepp, finns det ingen anledning för den 

att  tala högt om sig själv, men när den exponeras för vad den är och ifrågasätts, blir förändring möj-

lig (Millett, Sid. 55).
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4.3 Pierre Bourdieu

Sociologen Pierre Bourdieu är kanske mest känd för sina teorier om olika former av kapital; Kultu-

rellt, Socialt, och Symboliskt kapital, samt begreppen habitus (disposition), doxa19, med flera. Jag 

kommer att  redogöra för hans teori om symboliskt våld ur den manliga dominansen (1999). Bour-

dieu inleder med att försöka klara upp en del missförstånd kring betydelsen av symboliskt våld. Det 

handlar inte, skriver han, om att varken förringa eller ursäkta fysiskt våld mot kvinnor i form av 

våldtäkt, misshandel och utnyttjande. Det handlar heller inte om att försöka etablera maktstrukturer 

som “eviga” och därför ahistoriska, utan Bourdieu menar tvärtom att de är resultatet  av ett oavbrutet 

reproduktionsarbete, och därför i allra högsta grad historiska (Bourdieu, Sid. 48).

Bourdieu ser, precis som Millett, genus som något socialt  konstruerat; ett relationellt, binärt  system 

som har en skenbart naturlig20 grund. Detta symboliska konstruktionsarbete inskränker sig inte bara 

till att definiera föreställningar om föreskrivet beteende, utan bidrar till en varaktig förändring av 

både kroppen och hjärnan med avseende på det legitima bruket av framför allt kroppen. Dessa eli-

minerar framför allt alla beteenden som förknippas med det  motsatta könet från vad som är tänk- 

och genomförbart (Bourdieu, Sid. 36). Detta, att sociala konstruktioner har fysiska konsekvenser, är 

viktigt för att sedan kunna förstå vad Bourdieu menar med symboliskt våld.

Det symboliska våldet inordnas i en relation mellan en dominerande och dominerad part som präg-

las av den sistnämndas acceptans av denna relation, eftersom denne endast har deras gemensamma 

språk till förfogande för att kunna förstå och tala om relationen, och vilken därför framstår som na-

turlig (Bourdieu, Sid. 49). Vi kan, enligt Bourdieu, bara föreställa oss denna form av dominans, om 

vi fjärmar oss från valet mellan tvång och fri vilja, vilket enligt honom är illusoriskt. Symboliskt 

våld fungerar inte medvetet och logiskt, utan via vad vi återigen kan kalla kognitiva scheman som 

styr värderingar, perception och handling. Den manliga dominansen och kvinnliga underkastelsen 

kan vi därför beskriva som samtidigt både spontan och framtvingad utan att  säga emot oss själva, 

och vi kan bara förstå den genom att  studera dess varaktiga effekter (Bourdieu, Sid. 51).

Symbolisk kraft verkar på kroppen utan något fysiskt tvång, dels genom en omärklig tillvänjning till 

en värld som är symboliskt strukturerad, och dels genom både lång och tidig erfarenhet  av interak-

tion som präglas av dominansrelationer - sociala relationer som förkroppsligats (Bourdieu, Sid. 52). 
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Eftersom både effekter och villkor för dessa relationer ristats in i kropparna, kan dessa inte föränd-

ras enbart genom frigörande medvetenhet. När det yttre tvånget avskaffas, tar i stället självutestäng-

andet vid (Bourdieu, Sid. 53). Det är alltså detta som ofta misstas för “fritt val”.

Att synliggöra dessa avtryck i kropparna är dock inte detsamma som att ge kvinnor skulden för sitt 

eget förtryck, genom att mena att de själva väljer dominerade praktiker, eller till och med njuter av 

att  domineras på grund av någon sorts “naturlig” masochism21  (Bourdieu, Sid. 53). Han menar att 

denna konstruktion inte är ett  isolerat subjekts fria, övervägda, medvetna och intellektuella hand-

lande, utan i stället  är effekten av makt som skrivits in i kroppar i form av perceptionsscheman och 

gör dem mottagliga för specifika yttringar av symbolisk makt. Följden av detta är att eftersom de 

sociala strukturerna utgör en del av kroppen, blir de ogenomskinliga och orörliga22 (Bourdieu, Sid. 

54).

En annan konsekvens av detta är, som vi varit inne på tidigare, att en förändring av människors 

livsvillkor som eftersträvas av feministiska rörelser inte bara kräver förändring av medvetande och 

vilja, utan också kräver en radikal omvandling av de sociala villkor som producerar dispositioner, 

eller kognitiva scheman. Detta eftersom det symboliska våldet har sin hemvist i dessa scheman, och 

realiseras under viljans och medvetandets nivå. Det är detta som ger det dess “hypnotiska makt” 

(Bourdieu, Sid. 55-56).

Rent konkret handlar symboliskt  våld om att utöva makt genom kommunikation, framför allt  ge-

nom erkännande och misskännande (Bourdieu, Sid. 11). Att så att säga använda sig av sin sam-

hällsposition, eller annan överlägsen egenskap  för att i sig rättfärdiga denna position eller egenskap 

och utöva makt över någon annan. Detta utövande är också som vi sett  en kommunikativ  handling. 

Detta resonemang ligger helt i linje med diskursteorin, inom vilken ju appropriering av olika tecken 

sker på precis samma sätt; genom att utesluta vissa betydelser men inte andra.

Inom det ovan nämnda sker till exempel ett antal sådana approprieringar. Millett vill omvandla 

momentet “samhället” till att betyda det patriarkala samhället - ett samhälle som präglas av makto-

balans avseende kön. Bourdieu vill ha det till att etablerandet av diskurser kring genus skall ses som 

våld eller tvång, och att olika föreställningar faktiskt har fysiska konsekvenser: de kan förändra 
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22 Eller åtminstonde väldigt tröga. Jag håller inte med om att de skulle vara helt orörliga.



själva kroppen. Och diskursteorin själv vill etablera den diskursiva kampen som grundläggande 

begrepp  för hur vi förstår konstruktionen av dessa diskurser och föreställningar.

5. Metod

I det här kapitlet kommer jag att diskutera hur man kan använda Hermeneutik som forskningsme-

tod. Jag kommer att  göra en uppdelning av resonemanget mellan teoretiska förutsättningar och kon-

kret tillvägagångssätt. Som med andra former av kvalitativ metod är det  naturligtvis inte helt lätt, då 

själva metoden och teorin bakom ofta går in i varandra. Inom hermeneutiken fokuseras på tolkning 

snarare än analys. Min uppfattning är att dessa två begrepp  ofta används på samma sätt i akademis-

ka texter - vi säger analys trots att det vi faktiskt gör är en tolkning. Poängen med att vara explicit 

med ordet tolkning är att en tolkning alltid i någon mån är subjektiv, hermeneutiken löser detta pro-

blem genom att tydligt redogöra för både förförståelse och själva forskningsprocessen. 

5.1 Hermeneutik

Ordet Hermeneutik kommer från Hermes, som i den grekiska mytologin var gudarnas budbärare. 

Hans uppgift var både att förmedla budskapen och framställa dem på ett sätt som gjorde att männi-

skor kunde förstå dem, och hermeneutik som forskningsmetod handlar som nämnts om tolkning 

(Widerberg, Sid. 26). Metoden har egentligen sitt ursprung i tolkning av religiösa texter, framför allt 

bibeltolkning. Man kan också säga att Hermeneutik handlar om förståelse av mening snarare än 

orsakssamband bakom ett fenomen. En annan sak som kännetecknar hermeneutik är att  den uttalat 

ställer sig emot positivismen (Alvesson, Sid. 192, 196).

En enskild del av ett fenomen kan bara förstås i relation till helheten, och på samma sätt kan helhe-

ten bara förstås som en produkt av sina beståndsdelar. Processen för att uppnå förståelse rör sig hela 

tiden mellan helheten och delarna, och denna tankemodell brukar kallas för den Hermeneutiska cir-

keln. För att inte fastna i en ändlös rundgång, brukar man ibland tala om cirkeln som en spiral i 

stället. En annan syn på processen är att  den rör sig mellan förförståelse och förståelse (Alvesson, 

Sid. 193, 194).
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 Fig. 1, Den hermeneutiska spiralen

Den förståelse som hermeneutiken eftersträvar är dock inget exceptionellt som bara kan uppnås 

genom forskning, utan en grundläggande egenskap  som finns hos alla människor (Alvesson, Sid. 

197, 199). Att skapa förståelse är något vi alla gör för att  försöka finna oss till rätta i världen (Al-

vesson, Sid. 216) Varje ny förståelse av omvärlden vi uppnår leder också till en bättre självförståel-

se. Kunskapsproduktionen ses alltså som primär, och den skapar både subjektet och objektet i rela-

tion till varandra. (Alvesson, Sid. 244). 

En skillnad mellan olika hermeneutiska skolor är huruvida man måste känna till författarens inten-

tioner för att kunna tolka en text. En del anser att det är en förutsättning medan andra, däribland jag 

själv, varken menar att det är nödvändigt eller ens önskvärt (Widerberg, Sid. 26). I varje specifikt 

fall är ju det intressanta hur texten läses, och hur olika läsningar bidrar till att skapa diskurser i sam-

hället. Den enskilde författarens avsikt med texten har i det sammanhanget inte nödvändigtvis nå-

gon inverkan på andras tolkning. Metoden handlar om att upptäcka något som varit dolt, inte att 

skapa ett sammanhang mellan det tänkande subjektet och den objektiva verkligheten (Alvesson, 

Sid. 200). Att göra det hade dessutom i det här sammanhanget varit oförenligt med Diskursteorin. 

På samma sätt ses förförståelsen som något skapande och reproduktivt, inte som någon avspegling 

av verkligheten (Alvesson, Sid. 216).

Varje tolkning eller betydelse är specifik för sin historiska kontext och kan se annorlunda ut i andra, 

eftersom den innehåller förföreställningar som också är specifika för sin kontext (Alvesson, Sid. 

246.) Inom vissa grenar av Hermeneutiken skiljer man mellan mening och betydelse, och inom dem 

skulle man uttrycka sig på ett annat sätt; mening är då någonting konstant, eftersom den skapas i 

ögonblicket. Betydelse däremot är relativ, och kan förändras över tid. Detta känner vi igen från dis-

kursteorin, men själv kommer jag inte att göra denna distinktion.
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Hermeneutiken arbetar med ett validitetsbegrepp där arbetsprocessen anses vara viktigare än resul-

tatet, och det är därför man måste vara noga med att den går att följa i den färdiga texten. Man 

skulle till och med kunna uttrycka det som att det är processen som är själva resultatet (Alvesson, 

Sid. 202)

5.2 Hermeneutik som Tillvägagångssätt

Sociologen Johan Asplund skriver att all forskning i grund och botten handlar om samma sak: att se 

något som något annat (Alvesson, Sid. 267). Rent konkret innebär det att man väljer att se ett fe-

nomen som annars uppfattas som självklart som problematiskt i stället. Att en viss föreställning är 

allmänt accepterad betyder inte automatiskt att den är på förhand given. Inom hermeneutiken finns 

inget färdigbeskrivet  och konkret metodologiskt tillvägagångssätt, utan det är möjligt att kombinera 

element från olika skolor. Det kan man antingen göra genom att  växla mellan olika sätt att arbeta, 

eller genom att låta dessa element stå i kontrast mot varandra (Alvesson, Sid. 213). Anledningen till 

att  det  inte finns någon färdig metod är att  varje forskningsprojekt är annorlunda, och därför går det 

helt enkelt  inte att generalisera på det  sättet; man måste låta materialet och frågeställningen avgöra 

exakt hur metoden skall utformas i varje givet fall.

Egentligen kan man säga att all typ av forskning innehåller något mått av hermeneutisk tolkning, 

men att detta sällan teoretiseras, eller ens diskuteras. Det kanske viktigaste när man arbetar med 

hermeneutisk tolkning är att tydligt  redogöra för sina förväntningar och sin förförståelse, eftersom 

dessa anses ligga till grund för tolkningen. (Widerberg, Sid. 26). Man talar om dessa två kompo-

nenter som Tolkningsmönster, vilket ungefär motsvarar vad som vanligtvis brukar kallas för “teori” 

(Alvesson, Sid. 204).

Rent konkret går man till väga så att man först redogör för sin förförståelse och sitt tolkningsmöns-

ter, innan man med utgångspunkt i detta börjar analysera materialet. Analysen skall utformas som 

en dialog med texten och går ut på att man ställer frågor till den, vilka utgår från förförståelsen (Al-

vesson, Sid. 205). Eftersom resultatet redovisas som en vetenskaplig text, för man naturligtvis inte 

bara en dialog med själva materialet, utan också med läsaren (Alvesson, Sid. 207, 247). 

Analysen skall sedan leda fram till en argumentation för och emot olika tolkningar av materialet , 

där det  gäller att  argumentera för och emot det rimligaste resultatet. Här skiljer sig hermeneutiken 
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från andra metoder, och vi återkommer till det tidigare nämnda validitetsbegreppet som alltså base-

rar sig på argumentation. Här blir det tydligt att vi har att göra med ett postmodernt synsätt, vilket 

bland annat innebär att inget perspektiv automatiskt har högre sanningsanspråk än något annat. Oli-

ka perspektiv skall dock inom hermeneutiken ses som möjliggörande och produktiva snarare än 

begränsande villkor, detta för att bemöta beskyllningar om relativism (Alvesson, Sid. 204, 207, 

247). Kunskapsanspråket inom hermeneutiken grundar sig dels på ett tydligt redogörande för för-

förståelse, och en bra argumentation för vad man anser vara den rimligaste tolkningen av analysen.

5.3 Om Materialet

Jag har tagit utgång i två debattartiklar, den ena av Erik Svansbo och den andra av Bo Rothstein. 

Båda innehåller ganska skarpa formuleringar, och uttalar sig redan i titlarna om “extremfeminis-

men” och “urartad feminism”. Båda behandlar också den Svenska utgivningen av SCUMmanifestet, 

och ligger delvis till grund för mitt intresse för själva händelsen. Jag beslöt  mig för att samla in allt 

material ur dagstidningar som behandlade utgivningen, och sökte därför igenom de tidningsdataba-

ser som är tillgängliga via universitetet. Mina sökord var rätt och slätt  “Valerie Solanas”, och jag 

fick ganska många träffar mellan åren 2003 och fram till 2008.

Som en första avgränsning valde jag ut de artiklar som explicit handlade just om den Svenska utgå-

van av manifestet, inte om Stridsbergs skönlitterära bok Drömfakulteten (2005) eller teaterpjäsen 

som kom något senare. Jag sorterade bort de som publicerats i flera tidningar, och kvar har blivit 17 

artiklar. En möjlig ytterligare avgränsning kunde vara att sortera bort de kortaste notiserna, som inte 

innehåller så mycket material. Vid en första anblick verkar dock materialet överskådligt.

Merparten av artiklarna är recensioner, övriga är antingen ledare, krönikor eller i något fall texter 

som rör någonting helt  annat, men ändå nämner den Svenska utgåvan av manifestet. Jag har i efter-

hand valt att sortera bort en artikel som visserligen explicit behandlar manifestet, men som i huvud-

sak handlar om boken Drömfakulteten och därför egentligen faller utanför min första avgränsning.
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6. Analys

I analyskapitlet har jag för avsikt att först att titta på vad som sägs och sedan försöka tolka vad det 

som sägs betyder. Jag kommer med andra ord att försöka skilja på analys och tolkning. För att kun-

na besvara min övergripande forskningsfråga kommer jag att formulera ett antal mindre och mer 

konkreta frågor som ingång till analysen. Dessa kommer också att innebära en form av begränsning, 

och utgöra en länk mellan materialet och mina teoretiska utgångspunkter. Dessa frågor är:

Vilka artikulationer görs i texten eller vilken diskurs försöker den som skriver att konstruera?

Hur placerar den som skriver manifestet i relation till samtida feministisk ideologi?

Vilka diskursiva kamper går att urskilja?

Går det att urskilja användandet av symboliskt våld?

Först kommer jag dock att  titta på de två artiklar som utgör upprinnelsen till mitt projekt, Extrem-

feminismens Mein Kampf av Erik Svansbo och Männen diskrimineras av urartad feminism av Bo 

Rothstein, båda från 2005. Båda dessa använder den Svenska utgåvan av Scum manifest som argu-

ment mot dagens Svenska feministiska rörelse, och ur deras texter började jag med att leta efter ut-

sagor, eller försök till artikulationer om man så vill.

Argumentationen i de båda artiklarna är snarlik, det  handlar om att  Scummanifestet  har en stark 

ställning inom Svenska feministiska rörelser, vilket underförstått är helt  absurt eftersom det skrevs 

av Solanas, som ju sköt Warhol, och uppmanar till våld mot män. Båda alluderar till nazismen;  

Rothstein talar om “könsrasism” och Svansbro om “mein kampf”. Båda skriver också att Scum kan 

fylla en funktion genom att vara ett varnande exempel på hur fel det kan bli när den “urartade” fe-

minismen får råda, och uttrycker förvåning över att det tolkas på andra sätt än så. Deras formule-

ringar är nästan identiska:

“SCUM är läsvärt som en välskriven betraktelse över hur fel det kan bli och som en varning för vart vi 
kan komma om extremfeminismen får sätta tonen. Men SCUM benämns i feministkretsar som en inspire-
rande och stärkande bok” 
  Erik Svansbo
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“Man kunde tänka sig att Stridsbergs översättning av manifestet till Svenska är ett sätt att belysa en femi-
nism som gått över styr. Men så är inte alls fallet, tvärtom skriver hon om det som en bejakande lärjunge”  
 Bo Rothstein

Dessa båda artiklar kan också ses som uppvisningar av Bourdieuskt Symboliskt våld. Skribenterna 

använder sitt mediala utrymme för att  i egenskap av professor respektive prisbelönt förkämpe för 

jämställdheten försöka definiera vad de anser vara rimligt och inte vad gäller samtida feminism. 

Eftersom denna Svenska feminism okritiskt  anammat Solanas läror, måste den ovillkorligen miss-

kännas. I dessa texter görs alltså en bokstavlig tolkning av texten, den ses som ett politiskt manifest 

- inte som ett litterärt verk, och kortfattat  går deras artikulationer ut på att Scummanifestet är en 

instruktionsbok i konkret genomförande av extremistisk feministisk ideologi. Att denna är förkastlig 

motiveras med att om skriften varit riktad mot någon annan än grupp  än män hade den tvivelsutan 

varit  straffbar.

6.1 Ett första intryck

Vid en första genomläsning av materialet visar det sig att lite drygt hälften likställer “Scum” med 

“Society for cutting up men”. Med diskursteoretiska uttryck kan vi således säga att det handlar om 

en lyckad artikulation. Att akronymen är vedertagen i Sverige är kanske föga förvånande - den an-

vänds både på omslaget och i förordet till den Svenska utgåvan, men det faktum att ingen ifråga-

sätter denna uttolkning är ändå märkligt med tanke på att många skribenter verkar ha gjort sin rese-

arch. En av dem, Jenny  Högström, pekar dock på att “cutting” kan tolkas både metaforiskt och kon-

kret, samt tillägger att  “Manifest” också betyder “handgriplig” vilken hon kopplar ihop med skotten 

mot Warhol. Denna händelse nämns också av flertalet, både av de som verkar vara positivt inställda 

till själva texten, och de som snarare använder den som exempel på “urartad” feminism. 

Ett annan återkommande tema är självklart  hur texten skall läsas - som politiskt manifest, alltså 

bokstavligt, eller som litterärt verk. Här verkar de flesta luta åt det sistnämnda. En skribent varnar 

också för att idealisera de som använder våld, en förmaning som med en snabb blick åt andra medi-

ala framställningar runt omkring oss - Film, TV, dataspel och litteratur - ter sig aningen förnumstig. 

I ärlighetens namn problematiserar skribenten även dessa framställningar genom att fråga sig vari 

lockelsen egentligen ligger.
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Begreppet patriarkat används av många recensenter för att beskriva det västerländska samhället, 

ibland för att  motivera textens existens. Logiken ser då ut så att  om man medger att Solanas text  är 

orimlig, är dock vårt sexistiska, patriarkala samhälle minst lika orimligt.

I princip alla artiklarna nämner någonstans att  Solanas själv var galen, missbrukare, prostituerad, 

våldtogs av sin far, och så vidare, även detta i något slags försök att kontextualisera själva texten 

eller förklara dess tillkomst. Vad som däremot ofta saknas är att  placera den i sin historiska och 

geografiska kontext; det  Amerikanska sextiotalet, en tid av politisk radikalism, mord på politiker 

som Martin Luther King och Kennedy, upplopp  med mera. De undantag som finns från dessa stick-

er ut, och känns genast mer relevanta.

I tre fall används manifestet som konkret exempel på dålig feminism, vilket är något lägre än vad 

jag förväntat mig. Att  en del gjort ganska avancerade tolkningar, och att de använder andra citat än 

det kända inledande stycket förvånade också. Det  som mest av allt visade sig skilja sig från min 

förförståelse var nog trots allt att så pass många ändå verkar ha gjort en positiv läsning, samt att  en 

del gjort samma koppling som både Lisbeth Larsson och jag själv gjort; alltså att Solanas talar om 

män  och om patriarkatet på samma sätt som män i alla tider skrivit och talat om kvinnor - som un-

derlägsna, ofullständiga och på andra sätt bleka skuggor av män.

Denna första reflektion över materialet är naturligtvis i positivistisk mening ganska subjektiv, jag 

märker själv i vilken hög grad min förförståelse styr läsningen av materialet, speciellt med tanke på 

frekvens av vissa teman. Det visar sig ofta att frekvensen är lägre än vad som varit min uppfattning, 

och att anledningen till att jag uppmärksammar en del saker och inte andra har mer med förförståel-

se att göra än att de förekommer frekvent i materialet. I den andra genomläsningen tänker jag därför 

vara mer systematisk och skriva ner vad som tas upp i materialet, för att sedan sammanställa detta.

6.2 Teman i materialet

Vid en noggrannare genomläsning av materialet framträder en rad återkommande teman. Det mest 

centrala av dessa rör, föga förvånande, på ett eller annat sätt hur vi skall läsa Solanas; konkret  eller 

metaforiskt, som politik eller litteratur. Man kan säga att det då finns två olika sätt att  närma sig 

detta. Eftersom merparten av materialet består av recensioner, har de flesta adresserat frågan om 

tolkning på ett eller annat sätt. Många av dessa poängterar i och för sig att manifestet kan tolkas på 
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olika sätt, och en del nöjer sig med detta konstaterande. I det här fallet kan vi tala om olika artiku-

lationer. Andra teman som återkommer är som nämnts förordet av Stridsberg, manifestet sett  mot 

bakgrund av vårt patriarkala samhälle, Män, manlighet och våld, samt olika citat som anses vara  

representativa för manifestet.

En diskussion som jag saknar är manifestets relation till samtida feministiska rörelser. Manifestets 

kritiker placerar det  naturligtvis hos dessa rörelser, och vill låta påskina att  det där har en stark ställ-

ning och läses både okritiskt och bokstavligt. Dessa kritiska röster för tankarna till symboliskt våld 

på ett annat sätt  än de som recenserat själva boken. De enda som berör denna min fråga är de artik-

lar som inte är recensioner, utan handlar om något annat, exempelvis Nina Lekanders recension av 

både Scummanifestet och Carin Holmbergs Det kallas manshat (1996). Dock handlar det i dessa 

fall snarare om vilken personlig relation folk har till manifestet. Lekander skriver exempelvis att 

visst kan hon och hennes väninnor ägna sig åt lite manshat ibland, men det riktas inte mot individer, 

och är framför allt inte jämförbart med det kvinnohat som kan finnas hos män, både som individer 

och som kollektiv. 

Å andra sidan har vi de som använder manifestet för att, likt Svansbo och Rothstein ovan, illustrera 

någon politisk poäng, och då handlar det mer om en diskursiv kamp. Här kan vi finna argument 

både för och emot feminism. Johan Hakelius argumenterar i en krönika för att de han vill kalla för 

“kulturelitens idoler”, vilka utgörs av Solanas och Marquis de Sade är “bevisligen sinnessjuka gal-

ningar”. Natalia Kazmierska hävdar i en annan krönika att Iréen von Wachenfeldt inte själv hittat på 

att  män är djur utan att hon läst det i sin “Scumbibel”, i vilken man också kan läsa att  “alla män 

borde gasas ihjäl”23. Johan Lundberg skriver i en recension av Unni Drougges bok Penetration att 

Valerie Solanas inflytande på ny Svensk litteratur är ett av vår tids mest svårförklarliga fenomen. 

Han talar också om “extremistisk ideologi” och alluderar till nazismen.

Resonemang från andra delen av spektrat finner vi i Björn av Kleens artikel om konstnären Joanna 

Rytel i vilken han intervjuat Malena Rydell från tidskriften Bangs redaktion, i en intervju med Gert-

rud Hellbrand om hennes bok Vinthunden (2003) samt i en intervju men performanceartisten D 
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Muttant (Maya Hald)24. Rydell säger att det uppstått ett  märkligt fenomen; man tar skönlitterära 

verk - i realiteten enbart Scummanifestet - och använder detta som bevis för att det pågår en massiv 

våldsmobilisering inom Svenska feministiska rörelser. Detta visar, anser hon, hur tabubelagt det är 

att  ens fantisera om våldsutövande kvinnor. Hon frågar sig också varför de som skräms av Solanas 

aldrig läser skildringar av sexualiserat våld mot kvinnor på samma sätt; som rena instruktionsböcker 

för hur man skall behandla kvinnor. Sådan problematisering vad gäller kulturyttringar är vanlig från 

feministiskt håll och behöver inte handla om pornografi, utan kan avse filmer, böcker, låttexter med 

mera.

Maya Hald tar upp manifestet som exempel på konstens förändringspotential. Hon säger sig ha 

upplevt att  både män och kvinnor reagerar på dess totala sågning av manligheten, men anser själv 

att  man får göra så i ett litterärt verk. Hon ser manifestet som ett svar på merparten av våra väster-

ländska intellektuella, historiska och filosofiska traditioner. Dessutom menar hon att  det angriper 

manligheten som begrepp, inte män som individer, ett resonemang vi känner igen från både Lekan-

der ovan och Mavis Haut i kapitel 3.

De mest kända och välanvända citaten ur Scum manifest är det första stycket. Jag känner människor 

som, i likhet med Agneta Wågman, kan citera det utantill. Många har också använt detta citat, men 

även andra förekommer, och återigen är dessa val strategiska. Belackare använder citat om ihjäl-

gasning och liknande, andra talar om Solanas utopiska visioner, exempelvis Kristina Hultman:

"Ett verkligt samhälle består av individer - inte bara medlemmar av arten, inte par - som respekterar var-
andras individualitet och privatliv och som samtidigt interagerar känslomässigt och mentalt med varandra 
- fria själar i fria relationer - som samarbetar med varandra för att uppnå gemensamma mål" 
  Valerie Solanas

Lars Åberg påpekar i sin recension ordet “cutting”s dubbla betydelse, vilket vi känner igen både 

från tidigare forskning och från ovan nämnda Högström, men även Solanas egen dubbla natur:

“Manligt våld, organiserat eller slumpartat, lamslår människors vardag och skickar ner oss i djupaste be-
drövelse (...). Ha ihjäl idioterna, blockera deras framkomstmöjligheter, tänkte Solanas och fantiserade 
ihop SCUM, ett Society for Cutting Up Men - en smittsam gerillarörelse som skulle sprätta upp männen 
och klippa sönder deras världsbild. Hennes hämnd omfattade förintelse av det manliga systemet, dess la-
gar, institutioner och outhärdliga tristess, men när hennes galenskap var mindre mörkögd öppnade den sig 
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också mot en johnlennonsk kärleksvision: no money, and no religion, too.”
  Lars Åberg

6.3 Materialet i relation till förförståelsen

Under analysarbetets gång har jag funnit  svar på en del frågor och påståenden som förekommit tidi-

gare i texten, vilka jag kommer att  redovisa i detta avsnitt som en ingång till vidare tolkningar.

Det spelar ingen roll om manifestet är Feministiskt eller inte, eftersom det ändå kallas för det. Vi 

måste som sagt förhålla oss till det. För dess belackare är det solklart en feministisk text, eftersom 

deras argumentation bygger på det. Dess förespråkare, mer nyanserade resonemang till trots, skulle 

troligen inte komma undan med att argumentera mot att det handlar om en feministisk text. Å andra 

sidan är det en ganska simpel logik som ligger bakom definitionen: Manifestet är skrivet av en 

kvinna och riktar sig mot manligheten. Därför är det att  betrakta som feministiskt.

Jag trodde att det vanligaste sättet att tolka manifestet på var bokstavstroget, men det visar sig att 

åtminstone i det offentliga samtalet är det  vanligare att tolka manifestet som litteratur. Detta kan i 

och för sig vara ett felslut, eftersom jag inte har några data om vad befolkningen i stort anser. Att 

som jag gjort läsa recensioner och krönikor, företrädelsevis från kultursidorna ger naturligtvis ingen 

representativ bild av folks uppfattning i stort.

Vare sig man vill kalla manifestet för Atopiskt-feministiskt, eller våldsförhärligande propaganda för 

männens förintelse, är det fortfarande oerhört provokativt, och här någonstans ligger en annan och 

mer subtil appropriering; nämligen vad begreppet Feminism egentligen innebär. Ser man det enligt 

liberalfeministiskt synsätt, att  det handlar om att skaffa sig rättigheter inom det existerande syste-

met, är Scum ingen feministisk text, och likt Houellebecq vill man kanske tro att hon är den enda 

som vill förändra systemet i grunden. Detta är dock inte Solanas ensam om att eftersträva.

Att olika människor läser manifestet olika är helt klart. I grova drag kan man säga att det finns två 

sätt att  tolka det, litterärt och bokstavstroget. Vilken av dessa två positioner man väljer är i hög grad 

beroende både av ens förförståelse och vilka intentioner man har i sin relation till texten. Skall man 

använda den som verktyg för att  ifrågasätta feministiska resonemang tolkar man den bokstavligt. 

Anser man att  den är tänkvärd, rolig eller på annat sätt användbar, tolkar man den som ett litterärt 

verk; och detta val gör man sannolikt innan man läser själva texten. Tilläggas bör att detta fenomen 
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naturligtvis inte är specifikt för Scummanifestet, utan kan appliceras på flertalet både mer och 

mindre betydelsefulla texter.

6.4 Tolkning

Det är svårt att bringa någon ordning i alla de ord som använts för att artikulera texten, det före-

kommer ett  helt  spektrum av åsikter:

Kontroversiell, kritik mot patriarkatet, farlig galenskap, påläst och intelligent påhopp på patriarkatet, ex-
tremistisk ideologi, litterärt manifest, milt sagt vildsint manifest, roligt grotesk ordsammanställning, var-
ken snäll eller realistisk, kallats en av de viktigaste feministiska texterna någonsin, feministisk utopi, ma-
nifestet om att alla män borde utrotas, kulturhändelse, bibel, slår dig i ansiktet, manifest för [Solanas] 
själv och den politiska sfär hon villa bygga upp, våldsförhärligande, äger suggestionens kraft, skrämman-
de klarsynt beskrivning av förvriden manlighet, djävulsk, djärv, dödsföraktande, en rimlig analys, hand-
griplig programförklaring, rena rama uppviglingen, klassiker, en provokation skriven i ett patriarkalt 
samhälle, kulttext, fantastiskt anarko-feministiskt manifest, en kaotisk atombomb, krigsförklaring, kan 
förändra allt för läsaren, en litterär text, omvälvande, ingen mittfåra-feminism, skönlitterärt verk, extrem-
feministernas mein kampf, ironi, manual, skönlitterär tolkning, läsvärt som betraktelse över hur fel det 
kan bli, inspirerande och stärkande, hatfylld och fascistoid text.

Värt att  notera är att till synes motstridiga appropriationer ofta används av en och samma skribent, 

eller åtminstone förekommer i samma text. Vi kan därför inte ens göra en dikotomisk uppdelning av 

olika appropriationer. Det är fullt  möjligt att vara emot en aspekt av texten, men positiv till andra.

De artikulationer som är mer genomtänkta och där skribenten för ett resonemang är lättare att  ta till 

sig. Mot bakgrund av detta uttalande låter det  kanske svårt att motivera att  alla dessa artikulationer 

är positiva ur feministisk synvinkel, men faktum är att de som använder sig av Solanas för att  dis-

kvalificera olika samtida feminismer gör det  på ett ganska simpelt sätt; i princip  alltid med ett guilt-

by-association-resonemang som ser ut någonting i stil med “X tycker om Solanas. Solanas är galen. 

Alltså är X också galen.” Dessa resonemang håller enligt min mening helt enkelt inte tätt. Jag tyck-

er mig dessutom någonstans skönja en paradox: Å ena sidan får man inte ta Solanas på allvar. Å 

andra sidan måste man läsa henne bokstavligt för att hon skall kunna användas som argument mot 

feminismen. Framför allt håller inte manifestet som ensamt argument för någon sorts våldsmobilise-
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ring inom den feministiska rörelsen utan att  stödjas av konkreta exempel, och att som Svansbo gör 

argumentera mot att kvinnor har rätt att försvara sig är självklart absurt25.

I jämförelse med detta är flertalet “profeministiska”, eller i alla fall Solanaspositiva analyser långt 

mer nyanserade, som exempel inleder Ulrika Kärnborg med att hon först  känner leda vid upprep-

ningarna om männens ondska, men sedan kommer hon att  tänka på Rosseau och Aristoteles:

“...vad gör Solanas annat än att beskriva mannen som mannen alltid har beskrivit kvinnan: med långa, 
illvilliga cirkelresonemang som bestämmer kvinnans "karaktär", hennes "natur" och "egenskaper"?”
  Ulrika Kärnborg

Kärnborg fungerar också som exempel på ett  annat fenomen, nämligen att  folk som hyllar manifes-

tet gärna så att säga ber om ursäkt för det på ett eller annat sätt, antingen genom att kontextualisera; 

tala om Solanas som person, eller på ett självklart sätt tala om manifestet  som litterärt verk. Den 

stora diskursiva kampen står, som jag påpekat, mellan två tolkningar: Politik eller litteratur.

Jag tror själv att det är rimligt att läsa manifestet som litterärt, men att  detta inte längre betyder 

samma sak som det gjorde på 60-talet med det politiska klimat som rådde då. Bevisligen kan vi 

knappast tala om verket utan att tala om författaren, men vad innebär det? Min upplevelse är att 

gränsen mellan författare och verk är skarpare nu, och min uppfattning är också att litteratur togs på 

större allvar på 60-talet. Därför går det att läsa manifestet som ett litterärt  verk, men detta innebär 

inte litterärt i dagens mening: förströelse; utan som ett verk som försöker visa oss hur vi ska röra 

oss i världen. Sedan tror jag att det är lätt att göra det enkelt för sig genom att säga: “det är bara lit-

teratur”, och frågan är om vi inte lurar oss själva när vi säger så. Som sagt - jag tror inte att vi helt 

kan bortse från möjligheten att Solanas faktiskt menade allvar. Dessutom spelar det egentligen inte 

någon roll huruvida det handlar om litteratur eller inte. Solanas själv är en verklig person, och efter-

som hon är så intimt förknippad med sitt  verk, hamnar vi som läsare redan från början i en märklig 

position där gränsdragningen mellan författare och verk suddas ut. Dessutom har Solanas själv kon-

sekvent vägrat att ge oss någon handledning i hur vi skall läsa texten, vi är måste därför själva tolka 

den med det begränsade antal ledtrådar vi har till vårt förfogande.

Upplevelsen av symboliskt våld blir starkare ju tydligare det är att  skribenten använder sin mass-

mediala position för att utöva tolkningsföreträde. Speciellt  tydligt blir detta vid användandet av lös-
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ryckta citat för att föra ett ganska simpelt guilt-by-association-resonemang, där man framställer sig 

som förnuftets röst och ger sig själv tolkningsföreträde att definiera vad som är normalt och inte. De 

som recenserar själva texten är ofta öppna för att  olika tolkningar är möjliga, och stundtals delger de 

oss inte ens vilken som är deras egen åsikt i frågan.

De röster som i någon mån berör kopplingen mellan feminism och manifestet är få, och de talar av 

personlig erfarenhet. Dock: Det spelar i själva verket ingen roll vilken denna koppling är, då mani-

festet i princip alltid omtalas som feministiskt, både av dess belackare och förespråkare. Vi kan kan-

ske tala om någon sorts gemensam appropriation från motsatta håll. Återstår alltså att definiera vad 

själva nodalpunkten Feministiskt innebär.

I ett  patriarkalt samhälle är det  självklart att en sådan här text väcker den typen av reaktioner den 

gör, och det har flera också påpekat. De ser det paradoxala i att  ingen reagerar på framställningar av 

våld mot kvinnor på samma sätt. Jag är av den anledningen övertygad om att manifestet läses an-

norlunda för att det är skrivet av en kvinna i ett patriarkalt samhälle. Möjligen kan man också dra 

paralleller till Jarlbros resonemang i kapitel 3.1 om att kvinnor ifrågasätts på ett personligt plan på 

ett  helt annat sätt  än män, vilka snarare ses i egenskap av sin offentliga roll. I Solanas fall är detta i 

och för sig på ett sätt rimligt - hon sköt ju trots allt  Warhol.

Däremot spelar det ingen som helst  roll om manifestet riktar sig emot manligheten eller patriarkat et 

på Individ- eller begreppsnivå. Detta har i ett  manssamhälle ingen betydelse, eftersom män i ett pat-

riarkat alltid ser sig själva som individer. Att angripa kollektivet är då att angripa dem själva. Detta 

märks framför allt i oviljan att godkänna någon form av kvinnligt våldsanvändande över huvud ta-

get - inte ens i självförsvar. Uttrycket “slå tillbaka” syftar självklart på självförsvar, men läses som 

aggression. På samma sätt tolkas uttrycket “krossa systemet” som extremistiskt och fascistiskt, trots 

att  det lär ha varit ett vanligt slagort på 60-talet.

7. Avslutande reflexioner.

Under analysarbetet har jag kommit fram till en del slutsatser, och tycker mig också kunnat bilda 

mig en uppfattning om hur manifestet läses, vilket  ju varit  min huvudfråga. Det finns grovt räknat 

två sätt. Antingen är den ett litterärt  verk, och denna läsning gör de som tycker om boken, eller så är 
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det en politisk pamflett skriven på fullt  allvar, och den läsningen gör dess belackare som vill använ-

da den som bevis på att det pågår en våldsmobilisering inom Svenska feministiska rörelser.

Andra slutsatser är bland andra att att texten har uppkommit som en reaktion på, eller åtminstone i 

någon form av relation till det patriarkala samhället. Scum betyder dessutom i Sverige “Society for 

Cutting Up Men”, det är det ingen som ifrågasätter. Många gör också tolkningen att Solanas skriver 

om män på precis samma sätt  som män länge skrivit om kvinnor; som “den andra”, eller helt enkelt 

en ofullständig man.

Verket är oerhört starkt förknippat med Solanas själv, vi kan i princip inte tala om det utan att tala 

om henne samtidigt. Detta hamnar i vägen för vår läsning av det, på grund av hennes, för att ut-

trycka sig milt anekdotrika levnadsbana. Att  tala om våldsamma kvinnor är oerhört provocerande, 

vilket ligger både texten och dess förespråkare i fatet. Ingen verkar ens tänka tanken om att diskute-

ra kvinnors våldsutövande i termer av självförsvar, utan det talas i stället om aggression och vålds-

förhärligande.

Vad gäller själva forskningsprocessen har Symboliskt våld visat sig vara ett  problematiskt begrepp. 

Det är lätt att se och använda som analysverktyg när det rör sig om polemik, men hur fungerar det i 

relation till en människa som faktiskt är död och inte kan försvara sig? Gränsen mellan appropria-

tion och symboliskt våld blir i det här sammanhanget diffus.

Det är också svårt att inte gå i svaromål under analysen av artiklarna, speciellt när förförståelsen 

innehåller Milletts patriarkatsteori. Det är helt enkelt svårt att hela tiden hålla forskningsfrågorna 

för ögonen när man går in i materialet, och inte fastna i själva innehållet.

Ett tredje problem som jag stött på under arbetet har varit  att det  visar sig vara svårt att  skilja på 

analys och tolkning, och kanske är denna uppdelning heller inte särskilt meningsfull? Egentligen 

förutsätter ju denna uppdelning att det  är möjligt att först göra en helt och hållet objektiv analys, för 

att  sedan tolka denna. Sanningen är snarare att  dessa båda sker samtidigt under arbetets gång, och 

att  då redogöra för processen på ett riktigt sätt känns ur hermeneutisk synvinkel bättre än att  skilja 

de båda begreppen åt. 

Materialet ser till en början inte så omfångsrikt ut, men är tillräckligt stort för att vissa problem 

skall uppstå. Det  blir till att börja med aningen oöverskådligt. En del mindre notiser får också opro-

portionerligt stor plats, medan längre artiklar som innehåller mer genomtänkta resonemang redovi-
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sas lite skissartat. Dock - jag kan inte finna någon hållbar strategi för att göra någon form av urval i 

det befintliga materialet, det skulle kännas än mer problematiskt än att försöka analysera det i sin 

helhet.

Hermeneutik som metod visar sig inte vara så lätt att använda i praktiken. Det blir, skulle man kun-

na säga en märklig blandning av strukturerat och ostrukturerat arbete. Jag följde metoden ganska 

noggrant, och började inte gå igenom materialet förrän jag var klar med tolkningsbakgrunden, vilket 

kan ha varit suboptimalt. Bättre är kanske att påbörja analysen tidigare och därmed kanske ha lätta-

re att skapa en dialog.

En annan svårighet med just metodvalet  är att jag inte är van att arbeta med hermeneutik som me-

tod. Jag upplever hermeneutiken som både strukturerad och diffus på en gång, och är helt  enkelt 

inte van vid att använda ett  dylikt tankesätt. En fastare förankring i den teoretiska bakgrunden 

kommer sannolikt att lösa detta problem till en annan gång. Förförståelsen visar sig också hamna i 

vägen för att diskutera för och emot olika tolkningar, vilket jag ser som en brist i min arbetsprocess.

Slutsatsen att manifestet läses olika beroende på läsarens intentioner är kanske egentligen inte sär-

skilt förvånande, men jag tycker mig ändå ha funnit belägg för att  det förhåller sig på det sättet. Alla 

tycks vara rörande överens om att det går att tolka Scummanifestet på olika sätt, men vilken läsning 

man gör styrs, precis som inom Hermeneutiken, huvudsakligen av ens förförståelse.
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