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1 Inledning 

 

I samtiden pågår en debatt kring det ökade näthatet. Robert Aschberg jagar ”Nättroll” på bästa 

sändningstid,
1
 skolelever utsätts för offentlig ”shaming” och kvinnor bekänner i offentliga medier 

de fruktansvärda hot de blir utsatta för bara genom att verka i olika bloggar och på olika hemsidor.
2
 

Kvinnor som driver egna bloggar eller på annat sätt verkar på nätet blir utsatta på ett annorlunda sätt 

än män. Fokus ligger på kvinnans kropp och hennes avsaknad av makt när det gäller densamma. Att 

våldta, stycka, skära i eller på annat sätt utöva våld över den kvinnliga kroppen fokuseras och 

blir ”vardagsmat”  för flickor och kvinnor som befinner sig på digitala platser, forum och i offentlig 

media. I SVT:s tv-program Uppdrag granskning så går flera svenska, mer eller mindre kända, 

svenska kvinnor ut och talar om de hot de utsatts för via anonyma mejl och kommentarer på bloggar 

och hemsidor.
3
 Natashja Blomberg, en känd feministisk bloggare alias Lady Dahmer, har på sin 

facebook-sida och på sitt instagramkonto börjat ”hänga ut” de personer som anonymt eller publikt 

på ett eller annat sätt kränkt och hotat henne på grund av det hon skriver om kvinnors vardag.
4
 

Debatten fokuserar kring det tydliga fokus på kvinnors kroppar och hur de bedöms och behandlas 

och i media  benämns det som kvinnohat.
5
 

     År 2011 satte Tur-teatern i Kärrtorp upp Valerie Solanas SCUM manifest. En föreställning vars 

radikala innehåll startade ett nätdrev av sällan skådat motstycke. Manifestets huvudtes, att utplåna 

män, väckte så pass starka reaktioner att huvudrollsinnehavaren blev mordhotad. Detta mordhot 

framfördes på en blogg av signaturen Medborgare X.
6
 Hur kan ett manifest som skrevs 1966, väcka 

så starka reaktioner i ”ett av världens mest jämställda samhälle” 2011? 

     I uppsatsen kommer jag att utgå från att det kontroversiella innehållet till trots, så är en 

teaterpjäs ”fiktion” och inte faktuell verklighet. Vad i manifestet är det som triggar människor och 

hur fungerar nätet som ett forum att uttrycka dessa tankar och åsikter och hur uttrycks dom? Det 

finns många relevanta och intressanta frågeställningar kring detta ämne då debatten fullkomligt 

spårade ur med angrepp och motangrepp på offentliga personers åsikter kring pjäsens innehåll och 

de anonyma kommentarer som fyllde kommentarsfält till brädden av hatiska eller försvarande 

argument om pjäsen. I den pågående  debatten kring det näthat som framförallt är riktat mot kvinnor 

ligger en maktaspekt, vem har  makten i samtalet?  Hatet representerar en  form av över-  och 

underordnade position mellan män och kvinnor där männen har tolkningsföreträde. Hur kommer det 

                                                 
1
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5818399 (2014-04-16). 

2
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5818399 (2014-04-16). 

3
Uppdrag granskning, ”kvinnohat” , Sveriges television , 2/6 2013. Inte längre tillgängligt på svt.play.se. 

4
http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2012/december/sa-har-ser-nathat-ut.html (2014-03-12). 

5
http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2012/december/sa-har-ser-nathat-ut.html (2014-03-12). 

6
www.pellebilling.se/2012/01/exklusiv-intervju-medborgare-x-berattar-om-scum-affaren/ (2014-03-12). 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5818399
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5818399
http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2012/december/sa-har-ser-nathat-ut.html
http://ladydahmer.alltforforaldrar.se/2012/december/sa-har-ser-nathat-ut.html
http://www.pellebilling.se/2012/01/exklusiv-intervju-medborgare-x-berattar-om-scum-affaren/


sig att män inte går ut offentligt med talar om den jobbiga situationen med alla kvinnor som hotar 

med våldtäkt och stympning? Solanas manifest innehåller just det hotet det och tar det steget längre, 

hon propagerar till och med för att helt utrota den manliga delen av befolkningen.
7
 Manifestet 

attackerar hänsynslöst det manliga könet och handlar om hur kvinnor tar över på alla samhälleliga 

plan. I ljuset av detta aktualiseras behovet av en analys kring debatten som förts om Turteaterns 

uppsättning. Det vilar en genusbaserad maktaspekt över de kommentarer och skriverier som pjäsen 

har gett upphov till och som i förlängningen även kan appliceras generellt på det näthat som 

figurerar. 

 

2 Syfte och Frågeställningar 

 

Manifestets innehåll lämnar litet eller inget  utrymme för att endast ses som ”en vanlig pjäs”. Det 

explosiva innehållet har en tydlig könsaspekt och argument kring pjäsens innehåll bör analyseras ur 

ett maktperspektiv med fokus på kön. Syftet i denna uppsats är att analysera nätbaserade 

recensioner och blogginlägg med tillhörande kommentarsfält av Turteaterns uppsättning av 

Scummanifestet. Detta gör jag för att  för att på så sätt komma närmare svaret på min fråga – Hur 

Turteaterns uppsättning av SCUM manifestet behandlats i olika forum på internet?  Vilka argument 

används för att föra fram åsikter om pjäsen? Hur visar dessa argument på en könsbaserad 

maktordning? 

 

          

3 Teori 

Under denna rubrik kommer jag att presentera de teoretiska fält som uppsatsen vilar på, samt den 

metod jag valt att presenteras. Uppsatsen fokuserar på frågeställningar kring recensioner och 

maktaspekter och de teoretiska fälten som representeras är receptionsteori och genusteori med fokus 

på maktaspekter. För denna uppsats kommer argumentationsanalys att fungera som metod då de 

frågor som ställts kräver en genomgående struktur och  innehållsanalys. Argumentationstekniker, 

medvetet använda eller ej, blir ett sätt att klargöra de frågor uppsatsen undersöker. 

 

                                                 
7
Solanas, Valerie, Scum manifest övers. Sara Stridsberg, Stockholm: Modernista 2010. 



3.1 Receptionsteori 

För att få en översikt och en utgångspunkt i mitt val av teori börjar jag med en kort redogörelse  av  

receptionsteorins framväxt. Receptionsteori behandlar samspelet mellan läsaren och texten och  

växte fram som en motreaktion mot det strukturalistiska och nykritiska tänkandet om att läsaren 

endast var en mottagare av texten och att kanalen däremellan var statisk, alltså att texten stod för sig 

själv och att läsaren var passiv i förhållande till texten. I och med receptionsteorin erkändes läsaren 

som en nyckelfigur i förståelsen av det lästa, texten sågs inte som en enskild enhet utan att läsaren 

var medskapare i förhållande till det lästa. Framförallt de tyska teoretikerna, Hans Robert Jauss och 

Wolfgang Iser, har inom receptionsforskning banat vägen för den mångfacetterade teori den blivit 

idag.
8
 

     Under senaste decennierna har receptionsteorins fält breddats och appliceras på fält där 

människan är betraktare av något och alltså skapar något i förhållande till det andra. Andra områden 

där receptionsteori appliceras och forskas kring, är konst, arkitektur och landskap.
9
 

     Det vidgade textbegreppet fått stort genomslag inom litteraturforskning. Det vidgade 

textbegreppet innebär att inte bara det tryckta ordet ska ses som text utan även innefattar tal, film, tv, 

teater, bild och ljud. Den textuella receptionsforskning som gjorts har alltså fokuserat på den 

skrivna texten men i och med att synen på vad text egentligen är så har ett outforskat fält fått 

genomslag och det behandlar publikmottagande inom olika media.
10

 Den forskning som jag 

kommer att använda för förståelsen av reception i förhållande till teater är Susan Bennetts bok 

Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception (1997).
11

 Bennett tar upp viktiga 

aspekter ur ett sceniskt perspektiv och belyser olika tematiskt viktiga instanser för den personliga 

upplevelsen av en teaterföreställning så som den rumsliga miljön, teaterns utformning, förförståelse, 

rekvisita med mera. För den här uppsatsen kommer Bennetts avhandling fungera som underlag för 

att se hur receptionen påverkar, eller inte påverkar, recensentens argument. 

     De termer som Bennett presenterar som kommer att vara aktuella för denna uppsats är den inre- 

och yttre ramen (egen översättning). Bennett beskriver: 

 

The model this studie will use is also of two frames. In this instance, however, the outer frame 

contain all those cultural elements which create and inform the theatrical event. The inner frame 

contains the dramatic production in a particular playing space. The audience's role is carried out 

within these two frames and, perhaps most importantly, at their point of intersection.
12

 

 

                                                 
8
Holub, Robert C., Reception Theory: A Critical Introduction, Methuen, London, 1984. 

9
Rydberg Anna, Lena Cronqvists Flicka i balja: En undersökning av hur skulpturers placering påverkar receptionen, 

2013,  s. 5. 
10

Olin-Scheller Christina, Såpor istället för Strindberg? : litteraturundervisning i ett nytt medielandskap, 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur, 2008. 
11

Bennett Susan, Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception, 2. ed, London: Routledge, 1997. 
12

Bennett 1997, s. 139. 



 

Hon talar också om pre-production och pre-performance som aspekter av dessa ramar vilka 

som synes innefattar en rad olika variabler för receptoriska intryck. De recensenter som 

kommer att beröras av båda ramarna är de som är positivt inställda till pjäsen då de tar del 

av både förberedelsen och upplevelsen av den spelade pjäsen. De som är negativa kommer 

att beröras av den yttre där förberedelse och förförståelse om den spelade pjäsen innefattas, 

dock utan att uppleva den i spelad form.   

 

 

3.2 Genusteori med fokus på makt 

 

Uppsatsens innehåll styrs av en genusaspekt.  Då den essentiellt behandlar män och kvinnor samt 

relationen mellan dem, kommer Yvonne Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga former 

(2007) som behandlar genusteorier om mannen som innehavare av en historisk och samtida  

normerande maktposition och isärhållande , att fungera som en teoretisk grund för att analysera de 

argument som framförs.
13

 De teorier som Hirdman presenterat om genussystemet på 80-talet har 

haft stor inverkan på den forskning som bedrivits sedan dess. Hirdman menar att det finns ett 

system som vilar på de två tankebärande  principerna isärhållande och dikotomi.
14

 Dessa principer 

tilldelar kvinnor och män olika positioner och sysslor i vardagen och återskapas genom att vi för 

över dessa tankefigurer mellan generationer. Systemet är också hierarkiskt – mannen är norm. Med 

en normerande position så medföljer också en maktposition och således är det mannen som är 

vinnaren i detta system.
15

 En analys av detta slag, med argumentation som metod, behöver också 

belysas i ett maktperspektiv. Med dessa teorier som bakgrund i analysen kommer deta att kunna  

klargöras hur denna maktnorm manifesteras i argumenten. Yvonne Hirdmans genussystem kan 

kritiseras för att vara ålderdomligt och innefattar inget intersektionellt perspektiv. Med ett 

intersektionellt perspektiv behandlas inte genus som en enskild komponent för analys utan 

innefattar även andra variabler så som ålder, etnicitet med mera.
16

 I den här uppsatsen ligger fokus 

på maktordningen mellan könen och ett renodlat genusperspektiv blir därför aktuellt.  Det 

kritiserade binära systemet till trots, så fungerar Hirdmans termer och aspekter av normering och 

maktförhållanden mellan könen väl för denna uppsats.   

 

                                                 
13

Hirdman Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev] uppl. Malmö: Liber 2003. 
14

Hirdman 2003, s. 65 ff. 
15

Hirdman 2003, s. 93-94. 
16

http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Intersektionalitet-Nina-Lykke.pdf (2014-05-12). 

http://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/Intersektionalitet-Nina-Lykke.pdf


4 Metod 

 I den här uppsatsen kommer de recensioner som presenteras att analyseras genom en 

grundläggande retorisk analys. Argumentationsanalys används för att beskriva och reda ut vilka 

argument som framförs och hur de framförs. Jag kommer att undersöka vilka retoriska begrepp som 

recensenten använder sig av för att föra fram sina argument. Argumentationstekniken har sitt fäste i 

retoriken. Övergripande vilar analysen på retorikens tre centrala begrepp ethos, pathos och logos. 

Ethos används som ett begrepp för att definiera en talares/skribents förmåga att visa trovärdighet, 

pathos betecknar talarens/skribentens förmåga att visa och väcka känslor medan logos står för det 

förnuftiga och logiska i det framförda. Janne Lindqvist Grinde beskriver i sin bok Klassisk retorik 

för vår tid (2008) 
17

dessa tre termer som klassiska utgångspunkter i en argumentation och för denna 

uppsats kommer de att fungera övergripande i analysen. 

     Det är svårt att hitta neutrala kommentarer, tankar och åsikter om pjäsen och det handlar i mångt 

och mycket om två ”läger” i debatten där vi tydligt kan se vilka som är för och emot. Ett sätt att 

strukturera argumenten för denna uppsats blir att använda  termerna doxa och topiker, de kommer 

att vara ett sätt att strukturera upp resultaten av analysen. 

     Linqvist Grinde tar upp begreppet doxa , vilken han beskriver som termen för åsikt 

eller ”försanthållande.
18

 Doxa betecknar alltså det talaren/skribenten anser vara en allmänt 

vedertagen föreställning som läsaren/åhöraren medvetet, eller omedvetet,  har insikt i. Ett annat 

begrepp som Lindqvist Grinde tar upp och som kommer att användas i denna uppsats  är topiker. 

Det innebär ”platser” som talaren/skribenten finner källor för sina argument, det kan handla om att 

hitta inspiration till sina åsikter grundat på exempelvis familj, politik och så vidare. Grinde menar 

att de topiker som talaren/skribenten använder sig av kan vara den avgörande faktorn till huruvida 

lyssnaren/läsaren känslomässigt kan relatera till det son den hör/läser.
19

 Topiker kan vara ett 

hjälmedel till att sätta ljus på det som talaren/skribenten försöker framföra och fungerar således som 

ett slags bevis på trovärdighet. Denna term kommer också att vara fundamental i analysen och tack 

vare Bennets forskning om teaterreception kan pressupponera att åsikter och argument knyter an till 

den personliga upplevelsen och då kommer således kommentarerna grunda sig på det personliga. 

Bennetts beskrivning av de inre och yttre ramar som kommer att appliceras i analysen samspelar 

således med recensentens argumentationsteknik. 

     Sammanfattningsvis kommer de recensioner och andra texter som uppsatsen behandlar att tolkas 

utifrån de argument som skribenten framför. De kommer att analyseras och redovisas utifrån 

Lindqvist Grindes översikt om talarens/skribentens framförda och antagna ethos, pathos och logos 

                                                 
17

Grinde Lindqvist Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1.a uppl., Lund: Studentlitteratur, 2008. 
18

Lindqvist Grinde 2008, s. 40. 
19

Lindqvist Grinde 2008, s. 125-126. 



och kategoriseras utifrån doxa och topiker. 

 

4.1 Vem är recensenten? 

Svenska Akademiens ordbok definierar recensent/en som ”person som recenserar ngt; person som   

( i tidning l. tidskrift o. d.)  skriver recensioner av vittra l. vetenskapliga skrifter l. konstnärliga 

alster l. presentationer o. d. [...]”.
20

 Idag hittar vi recensioner skrivna av såväl kulturjournalister 

samt amatörer-recensenter . Allt kan recenseras och information om detta hittar vi ofta på nätet. Idag 

kan vem som helst titulera sig recensent. Vissa bloggare recenserar specifikt till exempel böcker, 

leksaker eller tv-program och begreppet recensent kan idag tyckas godtycklig. För denna uppsats 

kommer begreppet/termen recensent att representera såväl den ”auktoriserade” recensenten som 

skriver för tidningar och ofta har en kulturinriktad utbildning samt de recensenter som vi kan kalla 

gemene person, det vill säga alla de personer som på ett eller annat sätt definieras som en 

åsiktsbärare när det kommer till pjäsen. Här kommer jag inte göra skillnad på befattning inom 

kultursfären utan istället behandla det som skrivits i förhållande till vald teori och metod. En del av 

de texter som kommer att presenteras är skrivna av personer som inte ens sett pjäsen. Detta visar på 

det vidgade begreppet när det kommer till vem en recensent är, samt att Bennetts teorier om 

reception kan appliceras även här då reception även innefattar den yttre ramen. 

 

5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom receptionsteori är bred, dock har den främst fokuserat på den skriftliga 

produktionen. Genus är också ett område som har en lång tradition av feministiska diskurser som 

täcker olika aspekter inom området. Inom mitt fält så har mycket forskning och populärvetenskaplig 

fakta producerats kring Valerie Solanas. Hennes person antar en närmast mytisk position och det har 

producerats mycket om henne sedan hennes död 1988. Scum manifestet har också varit i fokus på 

olika sätt, inte minst i debatter kring Solanas intentioner med det utan också huruvida innehållet ska 

ses som fakta eller fiktion. Den senaste ”boomen” av det ökade näthatet är fortfarande i sin linda när 

det kommer till faktisk forskning, detta är ett relativt nytt fenomen och vi kan säkerligen vänta oss 

att forskning inom det fältet kommer breddas. Syftet och frågeställningarna i denna uppsats har inte 

blivit undersökta i tidigare forskning och i och med den koppling till näthat som ämnet genererar 

kan detta vara ett viktigt inlägg för att belysa hur recensenters och ”tyckares” plats i debatten.   

Annan intressant forskning som behandlar reception i förhållande till media är Kim Schröder m.fl i 

                                                 
20

www.Svenskaakademiensordlista.com/recensent (2014-03-23). 

http://www.svenskaakademiensordlista.com/recensent


Researching Audiences (2003),
21

 men då den främst koncentrerar sig på att undersöka publik 

perception inom television kommer den inte att vara intressant för denna uppsats. 

      Den forskning om/kring Solanas och är intressant för denna uppsats är Lena Perssons 

magisteruppsats Avståndstagande och fascination – Aileen Wuornos, Valerie Solanas och 

gestaltningar av kvinnors våld (2009). 
22

 Perssons uppsats syftar till att undersöka hur kvinnors våld 

skildras litterärt och på film. Vidare så vill hon ”förstå hur detta hänger samman med normalitet och 

avvikelse, och med förväntningar på anpassning till samhället och könsidentitet.”
23

 Perssons 

avhandling behandlar bland annat Solanas Scum manifest och hur Solanas som kvinna blir 

positionerad utifrån den våldsbeskrivning som manifestet representerar. Persson menar att ”Våld 

som riktas uppifrån och ned i makthierarkier beskrivs oftare som rättfärdigt, sansat och uppbyggligt; 

från motsatt håll framstår våldet lätt som irrationellt och hysteriskt […] ”.
24

 I uppsatsen kommer 

Perssons analys av Solanas person och hennes manifest kopplas samman med Hirdmans teorier om 

underordning och makthierarkier där våld historiskt har varit en variabel för att upprätthålla 

kvinnors och mäns positioner och som också har definierat ”mannen” som den av könen som har 

monopol på våldshandlingar. Perssons slutsatser kring den problematik som manifestets våldsamma 

innehåll genererar , där det – kopplat till Solanas person,  behandlas i recensionerna som en variabel 

av teaterupplevelsen och kommer således att ge en djupare analys i ett genusperspektiv. 

      Mavis Hauts artikel A salty tounge At the margins of satire, comedy and polemic in the writing 

of Valerie Solanas (2007),
25

 behandlar den satiriska aspekten av Scum manifestet och hur Solanas 

ger det uttryck. De som förhåller sig till negativt till manifestet avskriver helt en satirisk tolkning av 

texten emedan de som förhåller sig positivt till texten  framhåller det satiriska som avgörande för 

förståelsen av innehållet. Det manliga företrädet till humor som egenskap, som Hirdmans teori om 

isärhållande bekräftar, gör att Solanas manifest lätt kan avskrivas som ett verk som representerar 

galenskap och i de recensioner vi kommer att ta del av kommer Hauts forskningsunderlag att belysa 

denna problematik. 

     Tidigare forskning som är intressant för uppsatsens bakgrund och behandlar olika aspekter av 

Solanas som person samt Scum manifestet är Amanda Third 'Shooting from the hip': Valerie 

Solanas, SCUM and the apocalyptic politics of radical feminism (2006),
26

 Dana Heller Shooting 
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 Schrøder, Kim. (red.). Researching Audiences: A Practical Guide to Methods in Media Audience Analysis,  London: 

Arnold, 2003. 
 
22

Lena Persson, Avståndstagande och fascination – Aileen Wuornos, Valerie Solanas och gestaltningar av kvinnors våld,  

Magisteruppsats framlagd på Centrum för genusvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet 

2009. 
23

Persson 2009, s. 1. 
24

Persson 2009, s. 1. 
25

Haut Mavis , A salty tounge At the margins of satire, comedy and polemic in the writing of Valerie Solana 2007, 
26

Third, Amanda. '''Shooting from the hip': Valerie Solanas, SCUM and the apocalyptic politics of radical feminism.'' 

Hectate 32.2 (2006):104+, Literature resource center 2014-03-19. 



Solanas: Radical Feminist History and the Technology of Failure (2001),
27

  Brianne Fahs The 

radical possibilities of Valerie Solanas (2008)
28

 samt James M. Harding The Simplest Surrealist Act 

Valerie Solanas and the (Re)Assertion of Avantgard Priorities (1988)
29

 och  Sara Stridsbergs 

översättning av Valerie Solanas Scum manifest (2003). Översättningen och det förord hon skrivit 

kommer att användas som information i bakgrunden. Med reservation för att förordet inte på något 

sätt är vetenskapligt baserad, visar den ändå på aspekter som är intressanta för denna uppsats. Med 

utgångspunkt i de frågeställningar som uppsatsen ställer, hoppas jag kunna bidra med att visa på hur 

retorik på nätbaserade forum kan analyseras med fokus på ett maktperspektiv. I och med det ökade 

näthatet och avsaknaden av forskning kring det fenomenet vill jag med denna uppsats öppna upp för 

en diskussion kring hur det kan analyseras. 

 

6 Bakgrund 

Under denna rubrik kommer jag att presentera Valerie Solanas, Scum manifestet och Turteaterns 

beskrivning av  uppsättningen. Solanas som person är starkt kopplad till manifestet och präglar 

således det som skrivs om uppsättningen. Själva manifestet är det som spelas upp på scenen och 

innehållet är det som orsakat det hårda klimatet i debatten och behöver således en närmare 

presentation. Turteaterns uppsättning är specifikt utformad i samklang med manifestets innehåll, 

och med Bennetts teorier i fokus så är det en viktig komponent för den analys av recensionerna som 

kommer. 

 

6.1 Valerie Solanas och Scum manifestet 

 

För den här uppsatsen kommer det att vara intressant hur Valerie Solanas person har tecknats i olika 

perspektiv. Med uppsatsens fokus är det viktigt att ha kunskap om hennes bakgrund för att få en 

perceptiv bild inför analysen. Manifestets innehåll kan – och har – aldrig frikopplats från hennes 

person. 

     Solanas föddes 1936 i New Jersey, USA. Enligt uttalanden från Solanas själv hade hon en stökig 
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uppväxt och blev sexuellt utnyttjad av sin far. År 1954 började hon studera på universitetet i 

Maryland med  psykologi som huvudämne. Under åren på universitetet levde Solanas ett dekadent 

och intellektuellt  liv. Sina studier finansierar hon genom prostitution och genom att jobba extra 

nattetid på universitetets laboratorium. Enligt utsago var hon en väldigt arg och väldigt rolig person 

och hade ett experimentellt sexliv. Efter att hon tagit examen från Marylands universitet sökte hon 

sig till universitetet i Minnesota där hon tänkte ta examen i psykologi men avslutar där inte sina 

studier. Runt 1965 åker hon till New York där hon lever ett bohemiskt liv och försörjer sig genom 

prostitution och tiggeri.
30

 

     I New York skriver hon Scum manifestet som officiellt publiceras 1968. Manifestet är en 

uppgörelse med det patriarkala samhället. Akronymen SCUM, sägs stå för ”society for cutting up 

men”, vilket Solanas själv har dementerat och menade istället att SCUM var ett samlingsbegrepp 

som representerade självständiga kvinnor. Stridsberg skriver i sitt förord att ”SCUM är något så 

ovanligt som en text om män skriven för kvinnor.”
31

 I manifestet utgår Solanas från att männen är 

roten till allt ont. De är ”biologiska olyckor”
32

 och går sedan metodiskt igenom alla de 

världsproblem som män är ansvariga för, bland annat krig och kapitalism och menar på att ”mannen 

är en biologisk olycka”.
33

 Vidare förespråkar manifestet att mannen egentligen är en ofullständig 

kvinna och hur han, i sin iver att försöka mörka detta, förpestar livet för kvinnor. Solanas 

presenterar dock en lösning på problemet män – SCUM. Till skillnad från Daddy's girls ”vars alla 

kvinnoinstinkter är stukade sedan barnsben”
34

 och därför indoktrerade av männens skitsnack är 

SCUM de coola , självständiga kvinnor som kommer att ta över samhället och avskaffa monopolet 

män har i samhället. Solanas presenterar sedan en lista på hur SCUM kommer att operera för att 

uppnå detta syfte. I en våldsam skildring beskriver hon bland annat att ”SCUM kommer att fortsätta 

förstöra, plundra, fucka upp och döda ända tills pengasystemet inte längre fungerar och 

automatiseringen är helt och hållet genomförd”.
35

 Automatiseringen innefattar att utplåna det 

manliga könet helt, med ett undantag för de män som frivilligt ansluter sig till SCUMs hjälptrupper. 

     Den tredje juni 1968, efter att hennes Scum manifest officiellt publicerats, sköt hon 

popkonstnären Andy Warhol. Det har spekulerats mycket kring varför hon gjorde det. Bland annat 

så hade Solanas lämnat ett manuskript till Warhol som hon skrivit som hon bett om att få tillbaka 

men inte fått. Warhol sägs också ha lovat henne publicering men inte hållit detta löfte. Att hon sköt 

Warhol kommer för alltid att vara det som Solanas, och i förlängningen hennes manifest, kopplas 

till. Breanne Fahs försöker i sin avhandling att frikoppla Solanas skjutning från manifestet för att på 

                                                 
30

Heller 2001, s. 167 ff. 
31

Stridsberg 2003, s. 3. 
32

Stridsberg 2003, s. 29. 
33

Stridsberg 2003, s. 29. 
34

Stridsberg 2003, s.47. 
35

Stridsberg, 2003, s. 77. 



så vis ge en nyanserat tolkande bild av dess  feministiska och politiska betydelse som presenteras 

med ironi och svart humor och menar att: 

 

Given her intense self-reliance, there is a notable irony in the fact that Solanas, when remembered 

at all, is almost always identified as the woman who shot Andy Warhol.[...] (She also shot Mario 

Amaya and Fred Hughes.) These shootings become evidence of Solanas's instability, insanity, and 

unreliability. Therefore, any contradictions in the manifesto can be dismissed without examining 

their textual significance. In sum, the contradictions between the manifesto and Solanas's life, 

between theory and practice, are masked by the overly reductive formulation of Warhol Shooting = 

SCUM Manifesto in practice. 
36

 

Fahs menar att manifestets faktiska innebörd helt har gått förlorad i kölvattnet av Warholaffären. 

Harding beskriver i sin avhandling om hur Solanas, genom att skjuta Warhol, placerade sig 

performativt som en avantgardistisk förespråkare för feminismen och att manifestet innehåll inte 

ska kopplas samman med den våldsakt hon utförde: 

To a great extent, the theoretical complexities of Solanas's act of violence have less to do with the 

actual content of the SCUM Manifesto than they do with the role that the manifesto played as a 

physical, material object in Solanas's activities prior to the shooting, activities that clearly 

constitute their own brand of experimental street theatre. Indeed, the avantgarde dimensions of 

Solanas's act of violence are, in this regard, not only closely associated with the SCUM Manifesto 

as a physical text but also with the drama Up Your Ass (1967), which Solanas penned in the years 

directly prior to her shooting of Warhol. Oddly enough, the significance of these two texts has to 

do with the ominous presence of the former and the troubling disappearance of the latter. 
37

 

 

Third och Heller diskuterar den roll som Solanas spelade i den feministiska rörelse som var i 

vardande, den s.k andra vågen. De beskriver Solanas som den som stod utanför den republikanska 

feministrörelsen och hur hon, trots den upphöjda statusen som radikalfeminist i och med 

Warholaffären, knappt nämns i de antologier och den information som finns om den feministiska 

rörelsen  från den tiden. 

 

6.2 Turteatern 

Bennett beskriver teaterns rumsliga faktor som en avgörande komponent för publik reception och 

beskriver hur hela upplevelsen, från att en personen går till teatern till att den går hem och 

reflekterar över sin upplevelse, är avgörande för hur personer reagerar på en teaterpjäs. Hon menar 

att teaterupplevelsen är en process för varje enskild individ och det färgar naturligtvis det som 

personen sedan tar fasta på i sin recension av den samma.
38

 Turteaterns uppsättning använder 
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rumsliga grepp för att förstärka och förtydliga manifestets innehåll samt arrangerar sittplatser och 

insläpp utefter kön. På Turteaterns hemsida går det att läsa om föreställningen: 

 

Scum-Manifestet är en av litteraturhistoriens starkaste texter. Den är världsberömd, 

ökänd och ändå okänd. Den är hatad och älskad, ofta utan att ens ha blivit läst. För oss 

är det något vi inte kan komma undan. Den är konfrontation, grova överdrifter, 

glasklarar sanningar, febriga utopier, djupa insikter, parodi, kärlek och uppror. Den 

tillåter sig vara hög och låg, möjlig och omöjlig. 

 

 

Vidare så beskriver de hur det går till vid biljettköp: 

 

För att boka dina biljetter till SCUM-manifestet måste du välja om det är en kvinna eller man som 

ska ha biljetten. Uppdelningen mellan kvinnor och män är ett konstnärligt grepp, kvinnorna och 

männen sitter mittemot varandra med skådespelerskan i mitten. 

 

Detta är något som de också förtydligar genom att  påpeka att det finns en idé kring föreställningen 

som indelningen av sittplatser representerar. För denna uppsatsen kommer Turteaterns beskrivning 

och själva realisationen av uppsättningen vara viktig då den kommer att speglar den teoretiska 

aspekten. I de recensioner som kommer att analyseras, oavsett om personen sett pjäsen eller inte, 

kommer uppsättningens utformning att påverka recensenten. 

 

7 Material och avgränsningar 

I uppsatsen så behandlas uteslutande nätbaserad text. Detta görs på grund av den tillgänglighet som 

nätet erbjuder i förhållande till tryckt text samt att den hätska debatten som förts kring pjäsen har 

figurerat just där. Många trådar på olika communities och många bloggars kommentarsfält svämmar 

över av åsikter om pjäsen och teorier om Solanas manifest. Med tanke på utrymme och teoretisk 

bakgrund kommer den här uppsatsen att behandla recensioner skrivna för de tongivande svenska 

nätbaserade tidningsupplagorna samt ledande bloggar. Det receptionsteoretiska perspektivet 

kommer att behandla teaterpublik reception vilket begränsar användandet av termen i förhållande 

till receptionsforskning när det handlar om text och läsning. 

     Det finns en stor mängd av analysmaterial i form av trådar på flashback, avpixlat och i debatters 

och bloggars kommentarsfält och det finns också mycket skrivet om Scum manifestet som  bokform. 

I och med uppsatsens omfång ligger fokus på de tongivande recensenterna och välbesökta  bloggar 

och ett axplock från deras kommentarsfält. Det har också varit svårt att hitta recensioner i större 

dagstidningar, där pjäsen behandlas ur ett negativ perspektiv. Denna sida får istället representeras av 

bloggar och debattinlägg. Det material som behandlas får fungera som exempel  ur debatten som 

förts men kan också ses som tydlig indikation på hur argumenten delas upp beroende på om 



skrivaren har en positiv eller negativt inställning till Scum manifestet. 

     Det material som uppsatsen behandlar är bloggar, dagstidningar, debattinlägg samt tillhörande 

kommentarsfält och exempel från flashback. Denna blandning är vald utifrån kriteriet att de 

presenterar en bred översikt av de olika ställen där ”recensenten” befinner sig. De texter vars 

recensenter behandlar pjäsen i ett positivt perspektiv kommer att representeras av Ingegärd 

Waarenperä och Jens Liljestrand som recenserar pjäsen  för Dagens Nyheter. Sara Granath 

recenserar för Svenska Dagbladet och Nina Lekander för Expressen. Natashja Blomberg, bloggare,  

gör ett debattinlägg på Sveriges televisions hemsida opinion. De recensenter som behandlar pjäsen i 

ett negativt perspektiv är Johan Lundberg som skriver ett debattinlägg på Sveriges televisions 

hemsida opinion, Per Billing som skriver ett inlägg på sin blogg Genusnytt 2.0, samt Maria 

Ludvigsson som skriver en ledare på Svenska Dagbladets hemsida opinion. 

     Ett större omfång av analysmaterial hade gett en mer kvantitativ undersökning och det urval som 

är intressant för denna uppsats kan tänkas vara godtyckligt vald. Då uppsatsens omfång är 

begränsad så får det material jag valt fungera som indikator på resultat som kan uppnås med en 

sådan här analys. Vidare forskning i ämnet skulle kunna belysa andra faktorer, en renodlad 

feministisk eller intersektionell analys av materialet kan till exempel vara applicerbart för att få 

fram andra variabler av argument. Annan forskning skulle kunna ha den politiska och samhälleliga 

faktorn som komponent för att utröna ideologiska skillnader i argumenten. 

  

8 Analysavsnitt 

Under denna rubrik kommer de inlägg i debatten jag valt  att redovisas utifrån den metod jag valt. 

För att strukturera upp denna del har jag valt att först presentera de recensioner och debattinlägg 

som är positivt inställda och sedan följer de som har en negativ inställning. De argument som 

framförs kommer att beskrivas och efter följer en kommentar som behandlar argumenten utifrån 

Lindqvist Grindes förklaring om ethos, pathos och logos samt de topiker och doxa som blir aktuella 

utifrån de argument som framförs. Bennets och  Hirdmans teorier om  receptione och  

maktförhållanden kommer också att behandlas i förhållande till framförda argument. Jag behandlar 

alltså varje text för sig genom att först presentera vad som framförs och sedan med en efterföljande 

kommentar om hur detta kan tolkas utifrån teori och metod. Efter respektive del kommer en 

sammanfattande kommentar som behandlar de övergripande resultatet av texternas innehåll. 

 



8.1 Analyser av scummande glädje 

 

8.1.1 Ingegärd Waarenperä, Dagens Nyheter 

Waarenperäs recension präglas av en stark feministisk doxa och ett tydligt pathos.  Argumenten som 

framförs vilar således på ett erkännande av patriarkatet som bärande för samhällets struktur samt  

kopplar manifestets innehåll till de känslor som väcks när det spelas upp i form av en pjäs. Ett 

tydligt exempel på den feministiska doxa som recensionens argument bygger på är bland annat att 

hon skapar ett ”vi” och ett ”dem” där ”vi” representerar kvinnor. Waarenperä visar på ett  tydligt 

pathos genom  att ge en kort bakgrund om Solanas och återkopplar i slutet av recensionen 

med; ”När Valerie Solanas går överstyr med sina mest mordiska påhopp på mannen, förråder inte 

Andrea Edwards henne, spelar inte bort, tonar inte ner eller ursäktar, utan följer henne ända in i den 

blodröda hettan.” 

     De topiker som Waarenperä hämtar sina argument ifrån är politiska och köns- och 

genusrelaterade och bygger på den feministiska doxa som genomsyrar recensionen. Hon skriver om 

hur hon uppfattar pjäsen;  ”Lärorikt inte minst här och nu, för oss som fått Reinfeldts drömdamm i 

ögonen så vi numer förväxlar högersamhället med en naturgiven ordning, och gissa vilket av könen 

som tjänar på det?” Hon tar också upp mordhotet mot ensemblen och skriver att ”Manssamhällets 

talibaner skjuter från höften hellre än de ser föreställningen.” vilket hon tycker är ”Synd, för det är 

lysande teater, stor konst. Om man är kvinna förstås (vilket i grunden är vad det handlar om), 

ingenting alls att provoceras av.”   

     Den receptionsteoretiska aspekten är högst närvarande i Waarenperäs recension. Hon menar på  

att trots pjäsens rumsliga enkelhet så bevisar turteatern att ”det räcker med ord”, här behövs inga 

specialeffekter för att lyfta den monolog som i sig är så kraftfull.  Hon hyllar också Edwards 

scenframträdande och kommenterar de uppdelade sittplatserna . I slutet av pjäsen öppnar Edward ett 

fönster ut mot kärrtorps tågstation och skriker ut manifestets budskap, vilket Waarenperä ser som att 

teatern ”direktkommunicerar” med verkligheten, ”[...] gör anspråk på det offentliga rummet [...]” 

och att det är ett grepp som tillåter teatern att bli betraktad utifrån. 

     Det maktperspektiv som Waarenperäs recension visar på kan tydas genom den doxa och de 

topiker som presenteras. När hon talar om ”Manssamhällets talibaner” kan vi tänka oss en tvetydig 

underton, dels att de män som förkastar manifestets innehåll, gör det utan att ta till sig innehållet 

som fiktion och satir på den patriarkala kulturen och dels den våldsaspekt som metaforen innebär 

om en tänker sig in i vad ”talibaner” väcker för reaktioner hos gemene person? Vilken plats har 

kvinnan i samhället i förhållande till detta? I sin recensionen beskriver hon i samband med 

talibanmetaforen  uppsättningens enkelhet att ”det räcker med ord”. Hon menar också att ”Edwards 



föreläser och gestaltar med suverän makt över uttrycken och publiken [...]”. Waarenperäs 

skicklighet i språkliga metaforer och vassa argument visar således på att mannen fortfarande är den 

som brukar våld och trots pjäsens våldsamma  innehåll så slår kvinnor tillbaka med ord som vapen. 

 

8.1.2 Jens Liljestrand, Dagens Nyheter 

 

Liljestrands bygger upp sin recension på doxiska föreställningar om kvinnors underordning och 

utanförskap. I sin recension beskriver han sin resa till teatern och fram till hemgång med en 

personlig röst som tydligt tar ställning till den underordnade position som kvinnor historiskt, och 

idag, har i samhället. Han beskriver känslan av att för en gångs skull vara den marginaliserade och 

bygger sina argument utifrån ethos, pathos och logos. Det finns också ett ”oss” med, som då 

representerar männen. Den doxa Liljestrand använder kan vi se i argument så som ”Det är så här det 

känns att vara kvinna, jämt” och ”Att pjäsen är förolämpande för männen är ingen brist, tvärtom, 

hade jag suttit där och mått bra och haft trevligt hade det varit en usel föreställning. Min hjärna 

arbetar i början på högtryck med  att destillera förolämpningarna till något begripligt och 

acceptabelt: ”det handlar om kvinnors underordning, om patriarkatet […] ”. 

     De tydligaste topiker som Liljestrand hämtar sina argument ifrån är den om känslor och den om 

skillnad , vilket också visar på det pathos dessa argument inbegriper. I sin recension tar han på sig 

objektsrollen och blir den som får Waarenperäs välbehövliga ögontvätt. Detta beskrivs som ”[...]det 

är såhär det är att vara omgiven av underklädesmodeller, löpsedlar om gruppvåldtäkt larmrapporter 

från offentlig sektor, filmer som 'Pretty woman'”. Här gör Liljestrand ett medvetet ställningstagande 

och vill visa på manifestets innehåll som meningsbärande för en förståelse av den makthierarki  

som finns mellan kvinnor och män. Han beskriver också behovet av en objektiv röst i debatten: 

 

Det har skrivits mycket vackert och klokt och fult och dumt om Valerie Solanas ”Scummanifestet” 

och Turteatern de senaste veckorna. Men i den kulturjournalistiska logik som slentrianmässigt 

delar upp debatten i ”medvetna och intellektuella feminister” kontra ”grottmänniskor” har jag 

saknat ett tredje spår: någon som utan att blunda för patriarkatet öppet medger hur djupt obehaglig 

texten, föreställningen och den tankevärld den bygger på är. 

 

 

Bennett beskriver teaterns åskådarplats som en av de faktorer som spelar in i hur pjäsen upplevs och 

att pjäsens syfte kan ha svårt att tas emot av publiken om de inte känner sig bekväma och här har 

Turteaterns medvetna strategier en stark effekt på de besökare som är män.
39

 Liljestrands recension 

är lite som en berättelse, hans beskrivning av teaterföreställningens materiella miljö är starkt 

sammankopplat med de topiker han använder i övriga argument. Han beskriver insläppet, där 
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kvinnorna går in innan männen och när de blir insläppta beskriver han det med: 

 

Strålkastarljuset som möter oss, applåderna från kvinnorna som redan tagit plats på sina läktare 

med mysig stoppning och kuddar. De svarta, hårda stolarna som väntar på oss på ”vår” sida om 

scenen. Vi sätter oss ner. Känner blickarna på mig. Försöker möta dem men bländas av lamporna, 

anar bara kvinnorna på andra sidan. Vet plötsligt inte hur jag ska göra med benen, var jag ska lägga 

händerna. Jag har gjort entré förr, men aldrig såhär. 

 

Ett tydligt ethos i sin framställning av argument, visar Liljestrand genom den subjektiva 

upplevelsen av att ta rollen som objekt. Han för argument kring mäns maktposition gentemot 

kvinnor genom att belysa, och indirekt svara på, de argument som framförts av motståndare till 

pjäsen, och i förlängningen manifestets, innehåll och om de som uttalat sig om feminismens hot mot 

samhället: 

 

Men antifeministerna avslöjar sin verkliga agenda när de upprört talar om ”dödshot 

och    ”massmord”. För jag blir ju inte rädd. Det är det som är avgörande:Scum skrämmer 

mig inte. Jag tror inte att ett gäng dödsmördarfeminister ligger i bakhåll när jag kommer till 

kontoret imorgon. På sin höjd kommer feministerna att ordna fler förskoleplatser, mer pengar 

till vården eller en extra pappamånad; jag kan leva med det.” ”Döda mig, slå mig eller 

begränsa mitt livsutrymme varken kan eller vill de göra. Det är därför feminister fascineras 

så av Scum:den är en ventil, gestaltar en förbjuden haschdröm som aldrig kan förverkligas. 

Den fantasin får de gärna behålla. Vi har ju tagit resten. 

 

 

I slutet av recensionen lämnar han läsaren med ytterligare argument till den då rådande 

diskussionen kring varför det våldsamma och hatiska i manifestet inte bör tas ordagrant utan ses 

som den satiriska bild av samhällets könsroller som den faktiskt speglar vilket följande citat belyser: 

 

Jag lämnar teatern efter att artigt ha applåderat och småpratat med dem jag känner innan jag går till 

tunnelbanan. Köper en kaffe och en bit choklad på vägen, det gör jag aldrig annars, men jag känner 

mig liksom... lättad. Jag inser plötsligt att jag njuter av att ordningen är återställd, av vetskapen om 

att jag – 1,78 lång, medelålders akademiker klädd i grå överrock – är ett långt större hot mot 

kvinnorna omkring mig än vad de någonsin kommer att bli mot mig. Jag vet att det är mina steg de 

hör bakom sig i den mörka leriga parken, mitt ansikte de sneglar mot vid cykelstället halv tio på 

kvällen. Jag törs skriva det här eftersom jag vet att ingen kvinna kommer att bombardera mig med 

hotfulla mejl, för att inte tala om att ringa min mobil på natten och onanera mig i örat. 

 

 

De utvalda citaten av Liljestrand visar också  att ethos-baserade argument är ett sätt för honom att 

försvara det faktum att han som man skriver om pjäsen och för att tydliggöra det så intar han rollen 

som objekt samtidigt som han erkänner sig som delaktig i den patriarkala ordningen. 

 

8.1.3 Sara Granath, Svenska Dagbladet 

 

Den doxa Granaths recension bygger på är som Liljestrands och Waarenperä den om kvinnans 



underordnade position i samhället och i förhållande till mannen. ”Hennes manifest från 1968 

förmår fortfarande väcka anstöt, inte minst genom att beskriva män lika kritiskt som kvinnor 

beskrivs och beskrivits genom årtusenden.” 

     De topiker som Granath hämtat inspiration från är kön, politik och humor. Som i ovanstående 

recensioner handlar det om mannens normerande position i samhället: 

 

Andrea Edwards […] pryder teaterns väggar med ett slags textila postitlappar (mamma Inga har 

broderat) som påminner om allt ont mannen har åstadkommit. Krig står som väntat först på listan 

[…] Solanas slår hårt mot det amerikanska samhället med mannen som dess apostel. 

 

Citatet beskriver dels hur rekvisitan utifrån Bennetts perspektiv förstärker budskapet, samt 

manifestets faktiska budskap ur ett feministiskt perspektiv. Den politiska aspekten beskriver 

Granath genom att hävda att manifestet i sig inte förespråkar våld utan snarare syftar till att avslöja 

hur det ”kapitalistiska samhället”, männens samhälle, som en bärande del av kvinnoförtryck. En 

humoristisk och ironisk röst genomsyrar recensionen. Vidare beskriver hon turteaterns upplägg i 

fördelningen av sittplatser: 

 

I det intima teaterrummet får vi kvinnor den bästa behandlingen. Vi sitter bekvämt med 

guldkuddar bakom ryggen och bjuds på druvor och godis. Männen sitter på nakna stolar och får 

oftast ta del av Edwards rygg eller en bister släng med huvudet åt deras håll. Det känns inte alls 

dumt att vara privilegierad, det skulle vara lätt att vänja sig vid, att ta som en naturgiven förmån. 

 

Hon beskriver också atmosfären, ”Edwards agerar med stor auktoritet och drastisk humor. Hon 

skojar dock inte bort Solanas vassa pilar; dem kastar hon med full kraft.” och ”Den energi som 

uppstår i rummet skulle kunna kasta ut oss i protest och rebellisk icke-aktion.” Här visar Granath 

hur Edwards lyfter manifestets innehåll och hur publiken dras med vilket Bennett beskriver som en 

nyckelfaktor till hur en pjäs emottas, förmågan att engagera publiken.
40

 

     En viktig sak som Granath tar upp är att ”Valerie Solanas som står bakom Scum är för evigt 

dömd att sammankopplas med en man, Andy Warhol, som hon sköt [...]”. Här tar hon upp en viktig 

aspekt av kvinnligt författarskap och hur maktfördelningen inom kultur värderas, lite som en tyst 

frågeställning kring manifestets innehåll om att männen är dem som ”gör stor konst”. Det visar 

också på att texten i sig inte har kunnat problematiserats utan den faktorn. Det är, som vi kommer 

att se, i motståndares recensioner, lätt att avfärda och vända på resonemangen i manifestet om en tar 

utgångspunkt i Solanas person. 

                                                 
40

Bennett 1997, s. 139-140. 



 

8.1.4 Nina Lekander, Expressen 

 

Nina Lekanders argument tar sig uttryck grundat på en feministiska doxa. Hennes text 

genomsyras av ett tydligt ethos och ett starkt ironiserande pathos som hon ger uttryck för i 

inledningen där hon skriver: 

 

 Det är rätt fantastiskt att det 44 år gamla Scummanifestet i teatral version kan få svenska herrar, 

från Johan Lundberg och Per Ström till dödshotande vettvillingar, att skumma av en lika humor- 

som perspektivlös vrede [...] Bara för att: 

 

Citatet följs av en uppradning argument som topiskt hämtas från skillnadsperspektiv och 

ironiserande humor och går att se i exempel som: ”Vi är fler än de. Vi ser mer än de. Vi skrattar mer 

än de. Vi får godis och vindruvor. Inte de.” Och: 

 

 De välformulerade oförskämdheterna, galenskaperna och visdomarna haglar, skjuter som skott 

genom lokalen, nu är det väl revolution på gång? […] Men ingen av männen lämnar lokalen, och 

kanske kan de finna tröst i de övervidriga kvinnocitat som har hopats på programbladets baksida: 

av Napoleon, Thomas av Aquino, Martin Luther, Aristoteles och Strindberg […] I det perspektivet 

ter sig Valerie Solanas diatriber nästan rimliga. Rätt åt herrarna att de inget godis får. 
 

 

Bennetts teorier om publik delaktighet och gemenskap går tydligt att applicera på  Lekanders 

argument utifrån hennes ”vi” perspektiv. Den doxa som textens argument bygger på manifesteras 

genom att hon beskriver en slags förlösande effekt som den kvinnliga publiken upplever. 

 

Jag har läst Scummanifestet flera gånger både på engelska och i Sara Stridsbergs översättning, 

men det har aldrig slagit mig att det skulle göra sig så MAGNIFIKT bra och, ursäkta svärandet, 

skitkul som teatermonolog. Och Andrea Edvards spottar, ryter och ryar ut texten lika magnifikt 

hon – i ett rasande tempo och inom en rytmisk regisserad ram som inte lämnar publiken i fred för 

en sekund. Vi viker oss av skratt och applåderar impulsivt mitt i föreställningen, men hör vartenda 

ord ändå. 

 

Enligt  Bennett så är skådespelarens interaktion med publiken och förmåga att knyta an till det 

framförda materialet också fundamentalt för receptionen och citatet synliggör Lekanders doxa 

genom receptionen. 

     Ur Hirdmans perspektiv så behandlar Lekander de föreställningar som finns om könsroller på 

ett traditionellt sätt. Genom att använda ett ”vi” så skapas det också ett ”dem”, men texten talar 

tydligt för att inne på teater är de traditionella binära könsrollerna är ombytta. 

 



8.1.5 Natashja Blomberg, debattinlägg på svt.se 

 

I ett debattinlägg på Sveriges televisions hemsida skriver feministbloggaren Natashja Blomberg, 

alias Lady Dahmer, ett debattinlägg om reaktioner kring Turteatern och SCUM manifestet. 

Blombergs doxa grundar sig på maktstrukturer och en skev, förlegad  bild av binära könsroller. Hon 

menar att ”När Valerie Solanas SCUM-manifest sätts upp på Turteatern blir jag inte ett dugg 

förvånad över diskussionen som drar igång eller känslorna det väcker, för så fort man sätter en man 

i samma position  som kvinnan traditionellt sitter i så blir det plötsligt väldigt tydligt.” 

Och  ”Solanas samlar ihop allt som sagts om kvinnor genom tiderna och vänder det mot mannen, 

men istället för kvinnosynen som genomsyrar vår tid så kommer debatten felaktigt att handla om 

manshat.” Hennes argument framförs med ett tydligt ethos och pathos, då hon för fram sina 

argument med både stark känslomässig ton utgår från den fakta som faktiskt finns när det handlar 

om till exempel mäns våld mot kvinnor. 

     De topiker som Blombergs argument behandlar är ett historiskt genusperspektiv, våld och 

känslor: 

 

Feminister anklagas ofta för att vara manshatare men jag tänker att de som verkligen hatar män är 

alla de som påstår att det är naturligt för män att slåss och vara otrogna och de som påstår att män 

är på ett visst sätt just för att de är män. De som hänvisar till biologi och testosteron varje gång 

män begår våldsbrott eller sexuella övergrepp […] Solanas skriver om mannen, om mansrollen, 

om vår kultur och vår kultur och de normer som råder. Vi lever nämligen i ett samhälle där 

mannen ses som ett djur som styrs av sina lustar och där män systematiskt idiotförklaras och 

kvinnornas roll är att ta ansvar för mäns sexualitet och ilska 
 

Som i övriga texter är utgångspunkten att män har en överordnad position, vilket således är det som 

hennes argument  bygger på. Till skillnad från de ovanstående recensioner som behandlats, ligger 

fokus på Blombergs argument om hur debatten har antagit en missvisande tes och det går att, 

utifrån hennes argument, anta att hon vill belysa manifestet innehåll från ett underifrån-perspektiv. 

Hon skriver om sig  själv i första person, vilket visar på att det är hennes åsikter som förs fram men 

hon talar också om kvinnor och än som kollektiv i ett historiskt och nutida perspektiv när det 

handlar om könsroller. 

     Bennetts receptionsteori sträcker sig bara i detta inlägg till den förförståelse av pjäsen som hon 

beskriver som en viktig komponent av upplevelsen. I Blombergs fall kan vi anta att hon är insatt i, 

och påläst om  Scum manifestet, men det går av inlägget inte att anta att hon skriver det efter att ha 

sett själva pjäsen. 

     Blombergs inlägg om pjäsen handlar om hur manifestets innehåll felaktigt har vänts till att 

handla om manshat och att vi istället borde se det ur ett slags historiskt biologiskt perspektiv: 

 



Vi är nämligen så vana vid att kvinnor stympas, våldtas och straffas att vi inte upplever det som 

kränkande. Våldet mot kvinnor har normaliserats och vi reagerar inte över det förakt som varje dag 

spys ut i radio, tv'n och litteraturen. ”Kvinnan är liten och dum och duger enbart som slida” säger 

Strindberg och vi applåderar. Kvinnohat är nämligen kultur. Ingen blir arg när 50 cent sjunger om 

horor, när Marquis de Sade tolkas i skolorna eller när våldtäkt och mord glorifieras på biograferna, 

men när en skådespelare tolkar en text om män skriven av en arg kvinna så blir det ramaskri! 

 

 

Hennes argument går alltså också att koppla till den nuvarande debatten om offentligt kvinnohat 

och näthat riktat mot kvinnor, vilket visar på logos i det framförda. Blombergs analys av den 

normalisering kring våldet mot kvinnor visar på att den maktaspekt som Hirdman diskuterar. 

 

8.1.6 Kommentarsfält 

 

I det kommentarsfält som följer Blombergs artikel så finns det ett anonymt inlägg som säger: 

 

Det är en slags kulturell blindhet,. Det förbättrar synskärpan att gå till flashback och läsa 

kommentarer. Kvinnohatet och paranoida fantasier om feminismens totalitära ambitioner flödar 

över alla brädder [sic] där. Manliga kommentarsfältsherrar slår SCUM med hästlängder i 

våldsamhet och vulgaritet – dag ut och dag in. 

 

Jag har valt ut ett par av flashbacks inlägg som får representera majoriteten av det innehållsmässiga 

i de inlägg som går att läsa. Detta för att dels visa på hur Blombergs retorik kring pjäsen skiljer sig 

åt i jämförelse, samt för att visa på hur retoriken kring just feminister och feminism förs fram: 

 

Solanas var diangostiserad [sic] med paranoid schizofreni, så självklart kan feminister relatera till 

hennes känslor och unkna litteratur. ”Psykologi är en patriarkal vetenskap” svarar du då. Som sagt, 

paranoid schizofreni är vad ni lider av.
41 

 

Det är ingen satir. Dem allra flesta som är insatta i Valerie Solana och verket är övertygade om att 

hon är fullständigt seriös. Feminister tar den på allvar förutom när dem får får kritik för sitt 

manshatsvurmande, då är den plötsligt ”satir”. Dagens västerländska feminism handlar bara om att 

hata den vite, hetrosexuelle [sic] mannen. Inget annat.
42

 

 

 

Likaväl som de argument recensenter offentligt publicerar följer ett mönster, så kan de 

kommentarer vi hittar delas upp i positiva kontra negativa åsikter. Som synes är då tonen 

råare och mer utstuderat hånfull när de som är negativt inställda uttalar sig. De inlägg som 

presenterats ovan får stå modell för hur majoriteten av inläggen ser ut, beroende på hur de 

positionerar i förhållande till pjäsen. 
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8.1.7 Sammanfattande kommentar 

Ser vi till det samlade materialet och kopplar det till uppsatsen metod så går det att  dra slutsatsen 

att den doxa som texterna övergripande vilar på är den feministiska teorin om det patriarkala 

samhället. I alla recensioner förekommer argument baserade på den kulturella stigmat där kvinnan 

anses ha en undergiven position i förhållande till mannen. Dels belyser de kvinnans underordnade 

position i förhållande till mannen, samt ett historiskt förtryck. Ett starkt ethos visar de gemensamt 

då de inte ifrågasätter manifestets trovärdighet som satir utan istället visar hur det, trots sitt 

överdrivet våldsamma innehåll, till stor del sammanfattar och vänder på detta förtryck för att på så 

sätt ventilera den ilska som kommer med positionen som underordnad. Författarna visar också på 

ett tydligt och närvarande pathos i sina framställningar då de utgår från ett personligt perspektiv och 

belyser med argument både historisk bakgrund och den privata upplevelsen. 

      De topiker som författarna hämtar inspiration ifrån är i stort sett desamma. De bygger alla 

vidare på den feministiska teorin som är den doxa  texterna utgår ifrån. Liljestrand antar en 

intressant position som åskådare och belyser sin upplevelse från ett motsatsperspektiv. Hans 

position som objekt gör recensionens argument trovärdiga. En tydlig politisk markering gör 

Waarenperä i sin text, men också de andra hänvisar till ett odemokratiskt samhälle på grund av den 

ojämna maktfördelningen mellan könen, till exempel våldsaspekten och utrymme i offentlighet. 

Waarenperä och Granath har också en tydlig humor i sina texter och ironiserar över Andrews 

framställning av mannen och den stämning som infinner sig när de ser pjäsen. Blomberg går hårt ut 

i sin debattartikel om mäns våld mot kvinnor och hur det snäva könsrollsmönster som reproduceras 

historiskt och kulturellt främjar detta. Lekander argumenterar syrligt och med pahtos i sina 

argument om hur det känns när rollerna är ”ombytta”. 

     Gemensamt för de för de ovanstående texterna är också att den receptionsteoretiska samspelar 

med topiken känsla och den doxa där författarna hämtar inspiration utifrån kvinnans ”underdog” 

position. Bennets teori kring reception spelar här en viktig funktion i recensionerna. Det finns tre 

tydliga aspekter av Bennets forskning som kan appliceras på hur utgången av det material jag ovan 

presenteras kan kopplas ihop med. Den första aspekten är förväntningar och förberedelse, det som 

Bennett beskriver som ”pre-production” och ”pre-perfomance”.
43

 Det innefattar då allt som händer 

personen och allt den upplever från de går hemifrån tills dess att föreställningen börjar. Alla dessa 

intryck och förberedelser beskriver Bennet som ”den yttre ramen” som lägger grunden för de 

receptoriska förutsättningarna och innefattar en mängd variabler så som social bakgrund, 

förförståelse av texten och kulturella värderingar.
44

 

     Den andra är det budskap och framförande som publiken möts av. Här menar Bennet att 
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den ”inre ramen” samspelar med den yttre för att maximera den teatrala upplevelsen. Den inre 

ramen representeras främst av själva skådespeleriet och skådespelarens insats.
45

  Waarenperä,  

Liljestrand,   Granath och Lekander hyllar Andrews framförande av pjäsen och det kan antas att 

Andrews som skådespelare har en väsentlig del i hur författarna receptoriskt tagit emot innehållet. 

Den tredje handlar om det rumsliga, hur teatern har utformat scenen, sittplatser, rekvisita och så 

vidare. Bennet menar att ”In the playing space itself, the area designated for the accomodation of 

the audience is obviously of central importance”.
46

 Hon tar också upp mängden besökare som en 

faktor och menar på att om det är få personer som sitter runt omkring så kan den kollektivistiska 

känslan gå förlorad och en psykologisk sidoeffekt av detta blir att personer känner sig obekväma 

och kan hämma upplevelsen.
47

 Detta är något som tydligt beskrivs av Waarenperä, Liljestrand och 

Granath och speglar deras upplevelse i respektive text. 

 

The physical arrangement of a theatre as well as the degree of contact between performers and 

spectators may well limit , or even determine, the interpretive strategies adopted by the collective 

audience. 
48 

 

Huruvida Turteatern har läst Bennetts teorier kan vi bara spekulera i. Däremot är det tydligt att 

Turteatern genom sitt uppdelade arrangemang av sittplatser, de virkade budskapen och 

biljettförsäljningen, visar ett ideologisk engagemang för att föra fram manifestets budskap. Deras 

intentioner är tydliga, inne på teatern så är världsordningen tvärtom, och av recensionerna att döma 

har detta teatraliska grepp fallit väl ut. Den receptoriska teorin som Bennet presenterar visar på att 

det går att stödja de argument som framförs utifrån teorin med ett tydligt fokus på just 

arrangemanget av sittplatser och Andrews framförande. 

     Genomgående så är det mannens förtryck som är det maktperspektiv som författarna visar på 

genom sina argument. Texterna tar avstamp i en verklighet som självklart har accepterat den 

patriarkala struktur som per definition gör kvinnan underordnad. Waarenperä skriver 

om ”manssamhällets talibaner”, Liljesttrand antar rollen som objekt och därmed den kvinnliga, 

Granath talar om hur Solanas manifest marginaliseras på grund av hennes kön och Blomberg 

beskriver en historisk och närvarande våldskultur som främst riktas mot kvinnor. I sina texter 

samspelar de element som som manifestet diskuterar med den vardag som de beskriver som 

kvinnans. Deras argument som försvar av manifestet, och i förlängningen, pjäsen, går att se genom 

att de vänder innehållet och sätter det i relation med samtidens pågående förtryck av kvinnan. 
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8.2 Analyser av scummande förakt 

8.2.1 Johan Lundberg, debattinlägg på svt.se 

 

Den doxa Lundbergs argument bygger på är rationalitet och feminismens ickelogik. Hans bärande 

tes behandlar tragiken i att hylla verket av en så pass desillusionerad person som Valerie Solanas 

och den uppenbara fara som då föreligger i att den ska visas för elever. Han börjar sitt inlägg med 

att ge en kort beskrivning av Solanas liv och menar på: 

 

 Att ta denna tragik som förevändning för att även efter hennes död fortsätta att exploatera henne, 

blir inte mindre osmakligt för att det är svenska feminister som roar sig på hennes trasiga livsödes 

bekostnad. 

 

Som representant för den ”svenska feministen” får Nina Lekander stå. Lundberg citerar 

Lekander: ”Vi viker oss av skratt ”, och i samma stycke menar han att manifestet motsätter 

sig ”själva fundamentet i det demokratiska samhället”. De topiker som Lundberg hämtar sitt stoff 

för sina argument utifrån är karaktär/person, genus/kön samt ändamål. Argumenten framförs med 

ett tydligt ethos och pathos  även om det inte framgår om han har sett pjäsen eller ej.  Den karaktär 

som behandlas är Solanas person och invändningen mot att den ska visas för skolelever Lundberg 

använder ett sig av ett akademiskt språk med tydligt värdeladdade ord vilket citaten belyser. Han 

benämner män som ”representanter för stora befolkningsgrupper” och i hans recension blir män och 

kvinnor indelade som representanter av ett ”kollektiv” utifrån könstillhörighet. Den doxiskt 

tankebärande argumentationen blir tydlig i citat som: 

 

Manifestet förespråkar revolution, konfiskering av medborgares egendom samt mord på alla 

företrädare för tidigare generationers förtryck. Det är en föreställning som bygger på en 

kollektivistisk tankefigur och som propagerar för våld mot alla representanter för stora 

befolkningsgrupper. 

 

 

Citatet belyser också Lundgrens inställning till den feministiska diskursen om en patriarkal 

världsordning och avskriver den här som ”en kollektivistisk tankefigur” och ”föreställning”. 

Då det inte framgår huruvida Lundberg faktiskt har sett pjäsen, är det svårt att spekulera i hur den 

receptoriska aspekten av texten skall tillgodoses. Som i fler fall av de recensenter som behandlar 

uppsättningen i ett negativt perspektiv, kan Bennetts yttre ram appliceras på den förförståelse 

Lundberg har av pjäsen. Ur ett maktperspektiv är det intressant att kommentera hur Lundgren 

använder sig av retoriskt skickliga argument för att föra fram sitt budskap. Han beskriver manifestet 

som ”förvirrade anteckningar” och: 

 



Med tanke på att  uppsättningen på Turteatern är avsedd för skolelever, finns anledning att dra 

öronen åt sig inför en text som som argumenterar för massmord på företrädare för kollektivet, vare 

sig dessa utgörs av kapitalister, muslimer, bögar, judar, borgare eller – som i detta fall – män. 

 

Här avskriver han Solanas manifest  och det kan antas att Lundberg läser det bokstavlig. 

Här väver han också in andra marginaliserade samhällsgrupper och visar på att män i 

förhållande till manifestet är just det. 

     Sedan beskriver han Solanas mordförsök på Andy Warhol och menar att hon inte 

bara ”propagerade” för det samhälle hon beskriver i manifestet, utan också ”skred till verket” i och 

med mordförsöket på Andy Warhol m.fl. Lundberg avslutar med stycket: 

 

Att uppfatta den tragiska och – genom en rad manipulativa och utnyttjande mäns agerande – 

förvirrade kvinnan Valerie Solanas som representant för kollektivet kvinnor, är ungefär lika 

missvisande som att se Ulrike Meinhof som representant för efterkrigstidens tyska arbetare eller att 

se Usama bin Ladin som representant för all världens muslimer. För de många 

terroristsympatisörer och revolutionsromantiker som i fallet Solanas gör sig hörda i den svenska 

offentligheten, tycks detta vara svårt att förstå. 

 

Ovanstående citat belyser det pathos som Lundberg för fram med kraftiga motargument mot att 

manifestet sätts upp som pjäs och använder sina topiskt grundade argument som citatet ovan belyser. 

 

 

8.2.2 Pelle Billing, blogginlägg på Jämställdhet 2.0 

Billings inlägg i debatten om turteaterns uppsättning av Scum manifestet  behandlar främst hans oro 

för att den ska spelas för elever och hans oro sträcker sig till att handla om pojkar. Han skriver: 

 
Pojkar ska alltså få utstå ett våldsamt angrepp, där de anklagas för att krig, fantasilöshet och 

biologisk underlägsenhet. Och detta ska vara OK för att det görs med humor och en vass ton.       

Men detta gäller inte pojkarna, kanske någon nu säger. Det gäller det abstrakta begreppet 

manlighet, och det görs ju med humor. Låt mig här vara tydlig, som en man som en gång i tiden 

var en känslig och reflekterande pojke. Pojkar klarar alldeles utmärkt att se kopplingen mellan 

denna manssyn [sic] och sig själva. De förstår att de är en del av måltavlan, så länge de har något 

mellan benen som sticker ut. 

 

Billing bygger sina argument utifrån en doxisk tankebärande tes som kan beskrivas som en slags 

omvänd föreställning av underordning, s.k misandri.
49

   I förhållande till den feministiska teorin om 

patriarkatet och  Hirdmans teorier om isärhållande och hierarkisk normering menar Billing att: 

 

Det är inte mycket som chockar mig längre i den svenska jämställdhetsdebatten. Män har redan 

jämförts med talibaner, och gubbslem [sic] har sagts så många gånger att det inte längre är 

provokativt. Kort sagt är jag härdad, och många med mig. I vardagen reflekterar jag inte så mycket 

över detta, utan det är först när någon amerikan eller engelsman chockad kontaktar mig om ett 

svenskt fenomen som jag inser hur extrema våra förhållanden faktiskt är. 
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Han använder sig av topiska argument om  kön och känslor och vill visa på hur föreställningen dels 

påverkar pojkar samt spär på ett hatiskt förtryck av män: 

 

Oberoende av hur mycket humor som finns inbakat i det hela, är språkbruket och manssynen bland 

det värre en pojke eller ung man kan få höra. Det är närmast en form av könsrasism, för att 

använda ett starkt uttryck. 

 

Och: 

 

Solanas vassa pilar – som innebär ett glödgande hat mot gruppen män – kastas med full kraft mot 

oskyldiga pojkar som kanske drömmer om att i framtiden arbeta med miljöfrågor eller engagera 

sig i Amnesty. Pojkarna är utsedda att betala av på en kollektiv skuld, som de själva inte varit 

involverade i på något vis alls. 

 

 

Billing skriver att han inte sett föreställningen men utifrån citat av recensioner från bland andra 

Sara Granath, menar han att ”Föreställningen är alltså precis så illa som utlovats”. Han för fram 

sina argument med ett tydligt pathos och menar att ”om pojkarna tidigare tvivlade så har de nu fått 

lära sig att manshat inte bara är accepterat i samhället, utan det sanktioneras även i en föreställning 

specifikt avsedd för barn.” 

     Bennetts teori kan appliceras på den förförståelse av föreställningen som Billing har, som hon  

beskriver som den yttre ramen, förstärker och bygger han vidare på med de citat som han plockar 

från olika recensenter som faktiskt sett själva föreställningen. Ur ett genusperspektiv med fokus på 

makt argumenterar han också med ett tydligt pahtos för det ”sanktionerade manshatet” och att den 

jämställdhetsdebatt som förs har gått överstyr. 

 

8.2.3 Maria Ludvigsson, inlägg på svd.se 

 

Ludvigsson skriver en ledare på Svd:s opinionssida om teateruppsättningen. Hennes text präglas av 

en politiskt liberal doxisk tanke och de topiker som hennes argument behandlar är attityd, humor 

och ändamål. Ludvigsson ifrågasätter huruvida den är lämplig för ungdomar att se och om friheten 

av att kunna välja att se den. Hon beskriver uppsättningens varande som: 

 

Konstnärer och teatrar ska ha frihet att skapa och uppföra stycken de själva väljer, medan vi andra 

har rätt att välja eller välja bort. Allt efter estetiska preferenser. 

Stycken som uttryckligen beskriver en viss grupp som mindre värda än andra grupper samt att 

personer tillhörande nämnda grupp bör avrättas, är alls inte i min smak. De skulle inte tillföra 

något estetiskt värde. 

 

Här tar Ludvigsson ett tydligt ställningstagande gentemot pjäsen samt avfärdar den som  



odemokratisk och nedvärderande. Genom sitt ordval avskriver hon manifestets våldsamma 

innehåll och kritiken mot patriarkatet till en ganska anonym skrift. Hon menar också att 

den inte faller henne i smaken och positionerar implicit sig själv i ett ”vi” som hon nedan 

beskriver: 

 

När Turteatern nu sätter upp Valerie Solanas SCUM-manifest (där SCUM står för society for 

cutting up men) gör man det med motiveringen att det är en viktig kulturyttring som dessutom är 

underhållande. Vi som varken skrattar åt hatfulla utfall mot grupper eller ser Solana som en 

omistlig del av modern kultur kan avstå teaterbesöket. Frågan är vilket val de gymnasieelever har 

som är målgrupp för Turteaterns särskilda gymnasieuppsättning? 

 

 

Här beskriver hon, med logos i sina argument,  ett ”vi” som också implicit får stå modell för de som 

har förtur på vad ”estetiskt värde” kan tänkas stå för. Turteatern och de som uppskattar pjäsen och 

problematiserar dess innehåll, blir då ”dem” och enligt Ludvigsson de som ”skrattar hatfullt”. 

Bennetts perspektiv handlar här inte om Ludvigssons personliga reception av pjäsen utan istället går 

det att applicera teorin om reception på hennes yttre ram. I texten antar Ludvigsson en normerande 

position i form av ett slags vi- och dem-tänk och sanktionerar således att ”god kultur” inte 

innefattar anhängare och positivt inställda människor till teateruppsättningen. 

 

8.2.4 Sammanfattande kommentar 

De texter som här analyserats utifrån teori har en slående likhet med de texter där författarna var 

positivt inställda till pjäsen. Skillnaden är att här vänder författarna på de doxiska föreställningarna 

texterna vilar på , samt vänder argumenten till det motsatta. I alla tre texter framgår det tydligt att 

det patriarkala samhället är ett avslutat kapitel och jämställdheten som nu har uppnåtts motarbets 

istället av de ”feminister” som förespråkar manifestets synliggörande av fortfarande närvarande 

strukturer. Den doxa som genomsyrar dem grundar sig istället på ickelogiken i en av feminismens 

grundantaganden, det patriarkala samhället. Här vill de istället påvisa pjäsens förnedrande och 

skadliga effekt på personer, främst elever, med ett antagande om  att vi lever i jämställt samhälle. 

De topiker som argumenten grundar sig på är i stort sett desamma som förespråkare för pjäsen 

använder sig av, men med en annan retorisk innebörd. Den satiriska och ironiska sidan som 

förespråkare för pjäsen upplever och argumenterar för, påvisar här i stället feministers ”vridna” syn 

på humor. Solanas person kopplas också samman med denna humor och författarna påvisar 

därigenom att den varken är berättigad eller logisk. Mavis Hauts beskriver i sin forskning om 

kvinnor och satir att Solanas är  ”An innovator whose aberrant humour has not been fully 

recognized, Solanas embarked on the male-dominated route of a type of satire that has most 



commonly been represented in the form of male stand-up comedy.” 
50

 Hon bekräftar här att den syn 

på den satir som präglar Solanas manifest inte är ”godkänd”.  Detta bekräftas ytterligare genom 

Hirdmans teorier om isärhållande där hon menar på att kvinnor och män är varandras motsatser och 

om mannen är den med humor visar per definition kvinnors avsaknad av densamma.
51

 Lundberg för 

också fram denna tes med en rationaliserad argumentation och genom att påvisa Solanas som en 

uppenbart instabila person, avskrivs hennes manifest enbart som ett verk av en galen kvinna. Därtill 

förhindras en vidare diskussion om den satiriska aspekten och i förlängningen hela diskussionen om 

kvinnan som underordnad och mannen som norm. I slutet av sin debattartikel drar han även 

paralleller mellan välkända terrorister och Solanas för att ytterligare stärka sin tes i detta. Billing 

och Ludvigsson använder också denna jämförelse i sina inlägg och menar på att manifestet 

sanktioneras genom en feltolkad satirisk analys. Texterna antar även ett tydligt ”vi och dem” 

perspektiv där ”vi”, representerade av de tre författarna, står modell  för en sansad, rationell och 

demokratisk röst i förhållande till pjäsen, även om de inte varit och sett den. 

     Bennetts perspektiv blir här intressant då författarnas ethos och pathos-tyngda argument inte kan 

appliceras på själva föreställningen. Det går heller inte att förutsätta att de läst manifestet i bokform.  

I det här fallet handlar det istället om hur deras reception om hur den yttre ramen påverkar 

argumenten. I den yttre ramen samspelar en mängd variabler som sedan ligger till grund för hur 

själva pjäsen emottas. Bennet nämner den kulturbärande föreställningen om vad teater skall handla 

om. Vi har alla en tankefigur som skapar en bild av vad den ska representera. Detta baseras på ens 

sociala förhållanden och vad en anser är ”god kultur”.
52

 Både Lundgren och Ludvigssons 

argumentation kring uppsättningens kulturella värde visar på att de definierar uppsättningen som ett 

hån och bestämmer därigenom också vilka ”dem” är.  Ludvigsson och Billing framför även en 

slags ”spegelversion” av den inre ramen genom de författare som citeras och nämns, Lekander och 

Granath. Här får deras upplevelse, representera ett slags bevis på hur hemsk pjäsen är, genom att 

använda sig av deras retorik. Lundberg menar till exempel att Lekanders retorik är ett hån mot ett 

demokratiskt samhälle och Billing menar att Granaths framställning av pjäsen visar att den är precis 

lika hemsk som han föreställt sig. På Turteaterns hemsida står det om Scummanifestet ”Den är 

världsberömd, ökänd och ändå okänd. Den är hatad och älskad, ofta utan att ens ha blivit läst”.
53

 

Dessa tre inlägg handlar till stor del om att pjäsen är ett kulturellt misslyckande och att innehållet 

grundar sig på ”tidigare generationers förtryck”. De fastnar i sina argument ett pre-performance 

stadium den förförståelse de har påverkar således deras kommentarer och åsikter. Den förförståelse 

de har kan heller inte antas grundas på att de läst manifestet. Istället får logos-baserade argument 
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som syftar till barn, eller här ”pojkar”, fungera som den starkaste faktorn för motståndet till pjäsen. 

  

9 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats  har varit att analysera nätbaserade recensioner av Turteaterns uppsättning 

av Scummanifestet. Detta har jag gjort för att på så sätt svara på mina frågeställningar om hur 

pjäsen mottagits, med vilka argument som används för eller emot pjäsen samt hur dessa argumenten 

kan visa på aspekter av normerande makt i relationen mellan kvinnor och män. Min teoretiska 

utgångspunkt har varit receptionsteori och genusteori med fokus på makt. Här har jag använt Susan 

Bennetts forskning kring publik reception samt Yvonne Hirdmans genusteoretiska  forskning  för att 

undersöka hur argumenten påverkas och förs fram i förhållande till deras forskning. I uppsatsen 

använder jag som metod  argumentationsanalys för att se vilka argument som kan tänkas tala för 

eller emot pjäsen. Jan Lindqvist Grindes retoriska begrepp ethos, pathos och logos samt doxa och 

topiker, har fungerat som begreppsliga verktyg för att strukturera analysen samt för att se vilka 

argument som talar för eller emot pjäsen. Analys-delen har delats upp och först går jag igenom de 

recensioner som varit positivt inställda till pjäsen och avslutar med en sammanfattande kommentar, 

sedan följer de recensioner som varit negativt inställda till pjäsen på samma tillvägagångssätt. 

     Efter att ha analyserat det utvalda materialet utifrån den valda metoden går det att konstatera att 

det finns både likheter och skillnader i de doxiska och topiska föreställningar som argumentationen 

vilar på både hos de som är positiva och de som är negativa till pjäsen. Dessa likheter och skillnader  

kan vi se i att texterna behandlar likvärdiga topiker men i olika perspektiv. Förespråkare bygger 

denna föreställning utifrån ett antagande om kvinnans underordnade position i samhället, både 

historiskt och i samtiden. Den doxa som representerar de negativa recensionerna behandlar istället 

feminismens ickelogik och en föreställning om ett samhälle där feminismen och 

jämställdhetsdebatten, genom att bland annat erkänna manifestet som litteratur, har spårat ur. 

Pjäsens innehåll lämnar, som nämnts, inget utrymme till att behandlas annat än ur ett 

genusperspektiv. Solanas som person spelar i detta en viktig roll och med den doxa som de negativa 

recensionerna tar avstamp i kan vi se ett strukturellt mönster utifrån en normerande maktposition. 

Lundberg och Billing påvisar detta genom att bland annat avfärda Solanas som en djupt psykiskt 

störd kvinna. I och med det avfärdar de även alla som tycker att manifestet är en viktig artefakt för 

att belysa en utopisk verklighet där kvinnor tar över den plats som alltid varit mannens, även om 

detta sker på ett överdrivet och tillspetsat sätt i manifestet. Intressant är också att Ludvigsson intar 

en normerande position och det kan ses i ljuset av vad av Thirds avhandling diskuterar kring det 

faktum att Solanas aldrig blev upptagen som en viktig förespråkare för kvinnors rättigheter bland   



de ”riktiga” och rumsrena feminister och därför kan hennes manifest istället avskrivas som verket 

av en galen kvinna med mordiska ambitioner. Den övergripande teorin kring makt i förhållande till 

kön har i uppsatsen handlat om isärhållande och att inneha en normerande maktposition. 

Waarenperä, Granath och Lekander anser alla att de under själva föreställningen, för första gången 

njuta av alla de privilegier som alltid har tilldelats mannen. Liljestrand däremot, beskriver hur det 

för en gångs skull känns att vara marginaliserad och sanktionerar således rätten att recensera utifrån 

en normerande position som man. 

     En stor del av argumenten i de recensioner som har en negativ inställning argumenterar för att 

det våld som manifestet beskriver i sig är en faktor som påvisar pjäsens oberättigade status. 

Lundberg går så pass långt att han likställer Solanas med terrorism och argumenterar det ologiska i 

att hylla ett manifest som hon sedan realiserade och  ”skred till verket” genom att skjuta Andy 

Warhol. Blomberg är den enda recensenten som vänder på perspektivet våld och menar på att 

manifestet istället kan vara en ögonöppnare för att diskutera det våld som män utövar mot kvinnor 

Hon argumenterar för den felaktiga riktning diskussionen har antagit och menar på att fokus borde 

ligga på manifestets satiriska aspekt på den manliga våldskultur manifestet speglar. 

    Så, svaren på mina frågeställningar kan sammanfattas med att analysen av texterna har visat på 

att argument som förespråkare av pjäsen använder sig av är främst grundade på ett antagande om en 

patriarkal struktur där kvinnor är underordnade männen. De argumenterar också för den satiriska 

skicklighet som manifestets innehåll synliggör i detta avseende. De som tar avstånd från pjäsen 

menar istället att patriarkatet är en förlegad struktur och att manifestet då ter sig omodernt och 

orealistiskt för vår tid. De vänder det till att istället handla om manshat och anser det odemokratiskt. 

Den satiriska aspekten avskrivs med argument om Solanas person. 

     Ett förslag på vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att dels ha ett större material att gå 

igenom för att hitta eventuella avvikelser. En annan intressant aspekt vore att undersöka, kanske 

genom intervjuer, motståndares åsikter kring patriarkala strukturer då de recensioner som har en 

negativ inställning utgår från att kvinnor och män har samma utgångsposition per se. Detta arbete 

har varit väldigt intressant men också innefattat ett visst obehag. Den kvinnosyn som genomsyrar de 

flesta kommentarsfält på motståndares recensionsinlägg visar ett tydligt feminist- och kvinnohat 

och vidare forskning kring det ämnet behövs. 
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